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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
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Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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36,99 EUR

MOKA T-500  
KATIĆ, 5 kg 
2,81 EUR

DARILNA  ŠKATLA 
PRŠUT S KOSTJO  

zorjen 12 mes.  

Z NOŽEM  
IN STOJALOM 

                    54,99 EUR

OLJE BUČNO  
NERAF.  

PREMOŠA, 1 l
 12,49 EUR

MED CVETLIČNI TOČENI  
900 g, PISLAK 
  7,65 EUR

DARILNA ŠKATLA GOURMET BOX 
(PRŠUT 1/4, SIR PARMIGGIANO  

REGGIANO, KIS)

PENINA  
MUŠKATNA  

J. ORMOŽ   
0,75 l

6,54 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ, 0,75 l

4,39 EUR  
5+1 GRATIS

Novo leto za nov začetek 
Dragi občanke in občani, 
z novim letom v Škofji Loki izvajanje komunalnih storitev od  
Loške komunale, d. d., prevzema občinsko Javno podje-
tje Komunala Škofja Loka, d. o. o., ki si bo prizadevalo za  
kakovostno izvajanje storitev, za dobro okolja, ljudi in Loke. 
Nov začetek smo obeležili s svežo grafično podobo, izbolj-
šave pa bomo v svoje delovanje vpeljali tako, da od vas ne 
bodo terjale dodatnega prilagajanja.  V letu 2021 se bodo 
gospodarske javne službe varstva okolja izvajale v enakem 
obsegu in na enak način kot do zdaj, z istimi zaposlenimi 
in vozili. Zbiranje odpadkov se bo izvajalo nespremenjeno, 
uporabljali boste iste zabojnike, prav tako pa obratovalni 
čas Zbirnega centra Draga ostaja enak.

Ob tej priložnosti naj vam zaposleni Loške komunale in Javnega podjetja Komunala Škofja Loka 

zaželimo mirne, zdrave in – razmeram navkljub – čim prijetnejše praznike.  

Potrudili se bomo, da bomo v letu, ki prihaja, skupaj z vami ustvarili še čistejše  

in prijaznejše okolje, na katerega bomo lahko iskreno ponosni.

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A
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Od majhnega zapisana kinu
Kinu je zapisana že od otroških let. Foto: Gorazd Kavčič

Tea Oblak že vse življenje dobesedno 
živi s kinom. Odraščala je v stanovanju 
nad Kinom Sora, ki ga je vodil njen 
oče Jože Oblak, po njegovi upokojitvi 
pred devetimi leti pa je kino in njegov 
program vzela v svoje roke.

Mateja Rant

Zaradi epidemije novega koronavirusa ste bili 
že spomladi prisiljeni zapreti vrata kinodvo-
rane, oktobra se je situacija ponovila. Kaj to 

pomeni za vaš kino?
Za nas to pomeni predvsem zelo velik izpad 

dohodka. Mi bomo, vsaj tako predvidevam, zaprti 
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Od majhnega zapisana kinu

skoraj pol leta, pri čemer smo morali zap-
reti ravno v času, ko imamo sicer največji 
obisk, to je po navadi od oktobra do apri-
la. V tem obdobju se odvijeta tudi oba ci-
klusa filmskega gledališča – jesenski in 
spomladanski. Za primerjavo: lani smo 
imeli 353 projekcij in skoraj 15.500 gledal-
cev, letos pa 148 projekcij in 4400 gledal-
cev. Odpadle so tudi vse šolske projekcije, 
poleg tega letos člani Art kino mreže ne 
moremo računati niti na sredstva z raz-
pisa ministrstva za kulturo za sofinan-
ciranje programa Art kina, ker so znižali 
sredstva. Sama sem zato izkoristila ukrep 
čakanja na delo, upamo tudi na delno 
pokritje režijskih stroškov v okviru šes-
tega paketa ukrepov za omilitev posledic 
epidemije. Na srečo sem samo jaz zapo-
slena v kinu.

 Vmes ste nekaj časa pod zaostrenimi 
pogoji vendarle lahko delovali. Kako pa je 
bilo z obiskovalci v tem času, so se vrnili 
ali so bili tudi pri obisku kinopredstav bolj 
previdni?

Odprli smo sicer junija, ko je že v nor-
malnih razmerah slabši obisk, a gledalci 
so se kljub temu vrnili. Ni se mi zdelo, 
da bi koga skrbel obisk kina, saj smo res 
dosledno upoštevali vse ukrepe Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje, od 
razmaka med sedeži naprej. Obenem 
nam je uspelo speljati Kino nad mestom, 
ki smo ga sicer morali preseliti na drugo 
lokacijo, na Škofjeloški grad, a obisk je bil 
izredno dober in tudi odzivi so bili zelo 
pozitivni. 

 Kaj sedanje razmere pomenijo za priho-
dnost kina v Škofji Loki? 

Upam, da bomo lahko čim prej spet 
začeli delovati. Razmere ta čas vsekakor 
niso ugodne, a kljub temu ne dvomim, da 
bo kino v Škofji Loki obstal. Predvsem 
imamo veliko srečo, da nimamo naje-
mnine, kar za nekatere druge predstavlja 
ogromen strošek.

 Lani je Kino Sora praznoval šestdeset 
let obratovanja. Kakšni so začetki kina v 
Škofji Loki?

Pred drugo svetovno vojno sta v Ško-
fji Loki delovala dva kinematografa: na 
Spodnjem trgu Kino katoliškega prosvet-
nega društva (sedanji Loški oder) in na 
Mestnem trgu Zvočni kino sokolskega 
društva (današnji Sokolski dom). Z nem-
ško okupacijo se je končalo predvajanje 
filmov v kinu Katoliškega prosvetnega 
društva, nadaljevali so le predvajanja v 
prenovljeni dvorani Sokolskega društva. 
Po vojni je delo v kinematografu na 
Mestnem trgu nadaljevalo društvo So-
kol, leta 1947 pa je kinematograf prevzel 
TVD Partizan in dvorana je postala več-
namenska. Kinematograf se je nato še 
nekajkrat preimenoval: 28. januarja 1954 
v Kino Partizan, 10. avgusta 1954 v Kino 
Škofja Loka, današnje ime Kino Sora pa je 
kinematograf dobil 26. oktobra 1954. Leta 
1956 je bil ustanovljen odbor za gradnjo 
nove kinodvorane, ki je bila dokončana 
leta 1959. Do danes je bila dvorana in teh-
nična oprema v njej večkrat prenovljena, 
nazadnje leta 2014, ko se je kino digitali-
ziral. 

 Kino Sora je član Art kino mreže Slo-
venije in Europa Cinemas. Tudi zato v 
program uvrščate predvsem evropske in 
umetniške filme in le malo komercialnih 
filmov?

Tako je, poudarek je predvsem na 
umetniških, kakovostnih filmih, ki so 
tudi prejemniki prestižnih nagrad, in tudi 
obisk na projekcijah teh filmov je izredno 
dober. Art filmi obsegajo okrog 75 odstot-
kov našega programa, približno 25 od-
stotkov pa je še komercialnih filmov, pri 
čemer izbiramo predvsem tiste, pri kate-
rih se pričakuje večji obisk gledalcev. In 
čeprav predstavljajo manjši obseg našega 
programa, so ti filmi po drugi strani naj-
bolj obiskani – fenomen je bil recimo film 
Pr' Hostar, ki si ga je pri nas ogledalo sko-
raj dva tisoč ljudi. Najbolj gledani so sicer 
otroški filmi, ki jih prav tako uvrščamo na 
spored, a v manjšem obsegu. 

 Otrokom je namenjen tudi Kino Sova ...
Gre za brezplačni otroški program, ki 

pa smo ga letos izvajali samo januarja 
in februarja. Po samem filmu sledijo še 

Poudarek je 
predvsem na 
umetniških, 
kakovostnih filmih, 
ki so tudi prejemniki 
prestižnih nagrad. 
Art filmi obsegajo 
okrog 75 odstotkov 
našega programa, 
približno 25 
odstotkov pa je še 
komercialnih filmov, 
pri čemer izbiramo 
predvsem tiste, pri 
katerih se pričakuje 
večji obisk gledalcev.
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brezplačne delavnice, povezane s 
tematiko predvajanega filma, kar se 
je zelo dobro prijelo, saj jih obiskuje 
veliko otrok. 

 Značilnost vašega kina je tudi, da 
v njem ne prodajate hrane in pijače. 
Kako to sprejemajo obiskovalci? 

Starejši zelo dobro, saj jim je všeč, 
da med filmom ni motenj in vonja pri 
hrani, tudi veliko staršev majhnih 
otrok je navdušenih, saj se tako 
malčki res osredotočijo na film, ki ga 
gledajo. Nekateri pa hrano še vedno 
prinesejo s sabo, česar ne moremo 
preprečiti, mogoče le malce opozo-
rimo, če so preglasni. A večina odzi-
vov je pozitivnih, kakšnega gledalca 
mogoče na ta račun izgubimo le pri 
komercialnih filmih.

 Kdaj lahko rečete, da je bilo zlato 
obdobje Kina Sora, ko so bile kino-
predstave razprodane in ste našteli 
največ obiskovalcev?  

Če imamo danes okrog 15.500 
obiskovalcev na leto, jih je bilo konec 

sedemdesetih in v začetku osem-
desetih let prejšnjega stoletja več 
kot devetdeset tisoč. Potem je sledil 
upad po razpadu Jugoslavije, ko ni 
bilo na voljo filmov, največji upad pa 
se je zgodil pred digitalizacijo v letu 
2013. Od leta 2014, odkar sta zvok in 
slika kakovostnejša, filme pa lahko 

predvajamo sočasno s premiero, pa 
število gledalcev iz leta v leto spet 
narašča.

 Po kaj po vašem ljudje danes pri-
hajajo v kino? Je to ta poseben čar, 
ko gledamo filme na velikem platnu 
in te »posrkajo« vase?

Poleg tega, da sta zvok in slika ka-
kovostnejša kot doma, je obisk kina 
dogodek – da greš ven, mogoče še na 
kakšno pijačo ... To je oblika druže-
nja. Pa seveda, ker si je filme mogoče 
ogledati brez prekinitev. Občutek ob 
gledanju filma v dvorani je vsekakor 
drugačen kot doma na kavču.

 Omenjali ste že film Pr' Hostar – 
kateri so bili še drugi filmi, ki so pri-
tegnili največ obiskovalcev?

Bohemian Rhapsody je imel tudi 
skoraj tisoč gledalcev, zelo dobro pa 
so obiskane skoraj vse projekcije 
otroških in animiranih filmov.

 Kako ste izkoristili ta čas, ko je 
kino zaprt? Snujete tudi kakšne 
nove načrte?

Vodenje Kina Sora je prevzela pred devetimi leti.  Foto: Gorazd Kavčič

Če imamo danes okrog 15.500 
obiskovalcev na leto, jih je 
bilo konec sedemdesetih in 
v začetku osemdesetih let 
prejšnjega stoletja več kot 
devetdeset tisoč. Od leta 
2014, odkar sta zvok in slika 
kakovostnejša, filme pa 
lahko predvajamo sočasno s 
premiero, število gledalcev iz 
leta v leto spet narašča.
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Ta čas predvsem urejam stvari za 
nazaj, ki niso bile tako nujne in zato 
zanje nikoli ni bilo časa. V tem času 
smo tudi delno sanirali sanitarije, 
kakšnih večjih načrtov pa ta čas ni, 
saj je treba varčevati, ker ne vemo, 
kako bo. Želimo si, da bi lahko čim 
prej odprli, čeprav po moje pred pri-
hodnjim letom to ne bo mogoče.

 Kakšni pa so vaši prvi spomini na 
kino, ki ga je prej vodil vaš oče Jože 
Oblak?

Glede na to, da smo stanovali v 
isti stavbi, kot je dvorana, sva s se-
stro od nekdaj hodili gledat risanke, 
in to kar v copatah. To so zelo lepi 
spomini. Potem sem že zelo zgodaj v 
kinu začela delati prek študentskega 
servisa, in ko se je oče leta 2011 upo-
kojil, sem prevzela vodenje kina. V 
kinu mi je bilo vedno lepo in v tem 
delu zelo uživam.

 Kateri je bil prvi film oziroma ri-
sanka, ki se vam je res vtisnila v 
spomin?

Najbolj se spomnim Levjega kra-
lja, po katerem so lani posneli tudi 
film. 

 Katere filme pa danes najraje gle-
date? Vam je kakšen žanr še poseb-
no pri srcu?

Žanrsko niti nisem izbirčna, lah-
ko rečem le, kateri mi resnično ne 
ustreza, to je znanstvena fantastika. 
Vedno bolj me navdušujejo doku-
mentarni filmi, sicer pa so mi pred-
vsem všeč filmi, ki pustijo pečat ozi-
roma ki te ne pustijo ravnodušnega 
in še nekaj časa razmišljaš o vsebini 
filma. Zelo blizu so mi socialne dra-
me Kena Loacha, v katerih se posveti 
malemu človeku. Sploh njegov An-
gelski delež se mi je zdel fantastičen 
film.

 Ali za filmsko gledališče sami 
pripravite nabor filmov, ki jih potem 
uvrstite na spored?

Med filmi, ki so na voljo v sklopu 
Art kino mreže, sama izberem, kar 
se mi zdi primerno uvrstiti na spo-
red. Letos poleti se je izkazalo, da je 
poudarek na art kinu naša prednost, 
saj je bila ponudba filmov precej okr-
njena; komercialnih filmov pri slo-
venskih distributerjih praktično ni 
bilo na voljo, ampak si lahko izbiral 

predvsem med neodvisnimi filmi. 
Zato sem bila zelo vesela, ker niti ena 
projekcija ni odpadla.

 Danes so filmi digitalizirani in se 
torej filmski trak ne more strgati, kot 
se je dogajalo včasih. Ali kljub temu 
pri projekcijah filmov še vedno lah-
ko pride do kakšnih zapletov? 

Vsekakor. Filme zdaj dobimo na 
zunanjih diskih in se zna zgoditi, 
da na tem disku ni nič. Ne vem si-
cer natančno, za kateri film je šlo, 
ampak šele na četrti kopiji je bil de-
jansko film. Spomnim se tudi zaple-
ta tik pred uradnim odprtjem kina 
po digitalizaciji v letu 2014. Dne 31. 
maja smo kino uradno odprli, že 
dan prej pa je bila predvidena šol-
ska projekcija nekega filma. Takrat 
še nismo natančno vedeli, kako vse 
deluje. Naročili smo film in dan pred 
projekcijo so nam ob peti uri popol-
dne sporočili, da ga ni mogoče dobi-
ti. Zato sem šla osebno v Vojnik, kjer 
pa so mi najprej dali napačen disk, 
zato sem se ob 21. uri po film odpe-
ljala v Ljubljano, kjer pa so ga morali 
še presneti. Tako da smo ga dobili 
okrog druge ure zjutraj, ob 7.30 pa 
smo ga že predvajali.  

 Tudi sodobna tehnologija torej 
lahko odpove?

Več je tehnike, več je zapletov. 
Na srečo dobro sodelujemo s člani 
Art kino mreže in nas hitra pošta 
večkrat rešuje. Tea Oblak Foto: Gorazd Kavčič

Žanrsko niti nisem izbirčna, 
lahko rečem le, kateri mi 
resnično ne ustreza, to je 
znanstvena fantastika. 
Vedno bolj me navdušujejo 
dokumentarni filmi, sicer pa 
so mi predvsem všeč filmi, 
ki pustijo pečat oziroma ki te 
ne pustijo ravnodušnega in 
še nekaj časa razmišljaš  
o vsebini filma.
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Štukl Jože

V nasprotju z drugima dvema 
je bil odmaknjen od pro-
metnih zvez. O njegovem 

nastanku viri molčijo. Ivan Stopar 
njegov začetek postavlja v drugo 
polovico 11. ali v zgodnje 12. stoletje. 
V pisnih virih na prve vesti o njem 
naletimo v začetku 14. stoletja. Prav 
v tem času je grad doživel obsežno 
predelavo. Obnovili so obzidje ter 
obstoječe obrambne strukture, staro 
postojanko pa obdali z zunanjim zi-
dom. Vse do prve polovice 15. stole-

tja ni prišlo do večjih gradbenih del, 
šlo je le za nujna manjša popravila 
in izboljšave, kot lahko razberemo 
iz računskih knjig. Večjih popravil je 
bil grad Divja Loka deležen še v letih 
1485 in 1486, ko je gospostvo v ta na-
men kupilo petdeset podnic oziroma 
mostnic, sedemsto desk in dva tisoč 
žebljev. 

Prav tako kot Stolp na Kranclju 
je tudi Divjo Loko upravljal gradi-
ščan. Do sredine 14. stoletja je isti 
gradiščan skrbel za obe postojan-
ki, od sredine 14. stoletja dalje pa 
sta imeli postojanki vsaka svojega 
gradiščana. Kako je bil videti grad, 
ni povsem jasno. Likovnih upodo-

bitev iz obdobja pred potresom ali 
natančnega opisa v pisnih virih ne 
poznamo. Najstarejša znana upodo-
bitev je na Valvasorjevem bakrorezu 
Škofje Loke iz leta 1679, kjer so desno 
od Škofjeloškega gradu upodobljene 
razvaline Divje Loke, kot jih je po 168 
letih od opustitve gradu zabeležil 
veliki polihistor. Zob časa tudi v nas-
lednjih stoletjih nezaščiteni grajski 
stavbi ni prizanašal, tako da se je od 
nje vse do danes ohranilo zelo malo. 
Kot je razvidno iz stanja na terenu, 
je grad stal na obzidanem platoju, 
velikem 39 x 19 metrov. Nekdanje 
mogočno grajsko obzidje, z glavnim 
vhodom na severni strani, je še ved-

Divja Loka – Stari grad pod Lubnikom

V prejšnjih številkah Ločanke smo predstavili že dva loška gradova. Ob Stolpu na 
Kranclju in Loškem gradu je imelo zemljiško gospostvo na območju Škofje Loke 
še eno postojanko z nemškim imenom Wildenlack – Divja Loka oziroma Stari 
grad pod Lubnikom.

Divja Loka, poskus rekonstrukcije grajskega kompleksa v podobi 3D-modela Tomaža Križnarja, u. d. i. a.
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Mesto Škofja Loka na Valvasorjevi upodobitvi iz leta 1679. Desno od Loškega gradu so upodobljene razvaline gradu Divja Loka.

Divja Loka, pogled na današnje stanje gradu iz severne smeri  
Foto: Jože Štukl

Grad Divja Loka je gospostvo uporabljalo 
vse do usodnega potresa leta 1511, ko je bil 
poškodovan do te mere, da so ga opustili.

no ohranjeno do višine sedem metrov. Na celotnem graj-
skem dvorišču so poleg glavnega bivalnega kvadratnega 
stolpa v južnem delu platoja razpoznavni tlorisi pomo-
žnih prostorov. Glavni vhod so nekoč zapirala velika le-
sena vrata, obita z železjem. Pred njim je bil še obzidan 
predprostor oziroma utrjeno grajsko preddverje. Eno od 
možnih rekonstrukcij nekdanjega videza grajske stavbe 
je na podlagi razpoložljivih podatkov in izmer na terenu 
izdelal arhitekt Tomaž Križnar.

Grad Divja Loka je gospostvo uporabljalo vse do uso-
dnega potresa leta 1511, ko je bil poškodovan do te mere, 
da so ga opustili. Rušenje gradu po potresu je prevzel In-
deli Zymerman, za kar je zaslužil štiri talente. Če to vsoto 
primerjamo s 26 talenti, ki jih je za enaka opravila na 
Stolpu na Kranclju prejel Wolh, postane več kot očitno, da 
so z Divje Loke odpeljali zgolj najvrednejšo in še uporab-
no opremo. Misel na popolno porušenje grajskega kom-
pleksa in odvoz kamenja do Loškega gradu, kjer bi ga 
uporabili za obnovo, pa so opustili, ker se to v tem prime-
ru zaradi oddaljenosti in težavnosti terena ni izplačalo.

Danes je grad Divja Loka skupaj z Loškim gradom in 
Stolpom na Kranclju sestavni del arheološke učne Poti 
treh gradov. Projekt smo pripravili, da bi obiskovalcem 
Škofje Loke ponudili turistični interdisciplinarni pro-
dukt, ki je uspešno povezal arheološko, zgodovinsko in 
umetnostnozgodovinsko stroko z loškimi zgodbami in 
legendami v zaključeno celoto. Trud je bil poplačan, saj 
beležimo iz leta v leto več domačih in tujih obiskovalcev.
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Največ težav v povezavi  
s šolskim delom

»Ponovna razglasitev epidemije 
in z njo povezani ukrepi so pri tis-
tih skupinah otrok, ki jih že tako in 
tako uvrščamo med najbolj ranlji-
ve, sprožili dodatne stiske in teža-
ve. Ti otroci in mladostniki so zato 
posebej izpostavljeni in v teh časih 
nujno potrebujejo trdno podporo in 
pomoč. Zlasti se otroci in mlado-
stniki ter njihovi starši ali skrbni-
ki na nas obračajo s težavami v 
povezavi s šolskim delom, preko 
tega pa pogosto zaznamo še druge 
stiske, ki se izražajo kot vzgojna 
nemoč, omejena funkcionalnost, 

izoliranost, tudi ogroženost. Stiske 
izražajo tudi družine z več otroki, 
priseljene družine in tisti starši, ki 
niso vešči elektronskega komuni-
ciranja. Vsi pa najbolj pogrešamo 
osebni stik, druženje in prijatelje,« 
je v uvodu povedala Vesna Žibert, 
strokovna vodja programa Dnevne-
ga centra za otroke in mladostnike 
DC Ω Škofja Loka.

V obeh enotah Dnevnega centra 
za otroke in mladostnike DC Ω Škofja 
Loka se po svojih najboljših močeh 
trudijo odpravljati dejavnike tve-
ganja ter tako vsaj nekoliko blažiti 
škodo, ki bo na dolgi rok neizogibna. 
Delo prilagajajo aktualnim razme-
ram skladno s sprejetimi ukrepi, ki 
jih narekuje korona situacija. Tre-
nutno z otroki in mladostniki delajo 
tako v živo kot na daljavo.

V živo možne le individualne 
aktivnosti

V živo so možne le individualne 
aktivnosti in aktivnosti v manjših 
skupinah, če gre za člane istega go-
spodinjstva, torej pomoč pri šolskem 
delu, svetovanje, pogovor. »Organiza-
cijsko je to precej zahteven izziv, saj 
potrebe močno presegajo naše kad-
rovske in prostorske zmožnosti. Zelo 
smo hvaležni, da je kar nekaj prosto-
voljcev, pripravljenih sodelovati in 
kljub razmeram vsakodnevno pri-
skočiti na pomoč, če je treba. Z otroki 
in mladostniki ohranjamo stik tudi 
na daljavo. Preko spletnih aplikacij 
smo jim na voljo za individualno po-
moč pri šolskem delu, svetovanje in 
klepet. Dvakrat tedensko pa na svo-
jih družabnih omrežjih pripravljamo 
tudi različne Facebook in Instagram 
izzive, ki se jih lahko lotijo kadarkoli,« 
je delo v času epidemije podrobneje 
predstavila Žibertova.

Pismo Božičku
Navkljub novim razmeram pa 

v dnevnem centru niso pozabili na 
decembrsko praznično vzdušje in 
pripravljajo številne projekte, ki se 
sicer selijo na splet, a njihov uči-
nek – razveseliti mlade in pričarati 
prazničnega duha – bo ostal. Tako 
jih bo obiskal Božičkov skrivnostni 
škrat, okrasili bodo wi-fi smrekico, 
pripravili virtualno božično-novole-
tno prireditev in s pomočjo različnih 
donatorjev pripravili obdarovanje. 

»Upamo, da ostanemo zdravi, da 
se korona čim prej poslovi in da novo 
leto prinese spet več sproščenosti, 
smeha in prijateljske bližine. Vse to 

Pogrešajo stik in bližino

V Dnevnem centru za otroke in mladostnike DC Ω Škofja Loka, ki deluje v dveh 
enotah – na Partizanski cesti in v Podlubniku, ter v Mladinskem dnevnem 
centru Blok v Frankovem naselju se po najboljših močeh trudijo tudi v času 
epidemije obdržati stik z otroki, pa čeprav je včasih “zgolj” virtualen.

Dovoljena je individualna pomoč, a otroci in mladostniki pogrešajo svoje vrstnike.  
/ Foto: osebni arhiv Dnevni center za otroke in mladostnike
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smo že naročili tudi Božičku,« za konec svoje želje, za ka-
tere vsi upajo, da se bodo uresničile, izrazi Žibertova.

Karantena? Ni problema!
Stik z mladostniki pa vzdržujejo tudi v MDC Blok. »V 

MDC Blok smo že v času prvega vala epidemije, ko smo 
morali center zapreti, začeli online projekt ''Karantena? 
Ni problema!''. Ker naš center večinoma obiskujejo mla-
dostniki, starejši od 12 let, smo naš digitalni MDC takrat 
vzpostavili na med njimi priljubljenem in razširjenem 
Instagramu. Ker online aktivnosti tudi v vmesnem času 
nismo nikoli popolnoma opustili, saj smo potihoma pri-
čakovali trenutno situacijo, imamo danes skoraj petdeset 
udeležencev, ki nas redno spremljajo in se vključujejo v 
tovrstne aktivnosti. Številka seveda ni primerljiva z obi-
skom našega centra v običajnih razmerah, a smo vsee-
no zelo zadovoljni z dosegom,« pojasni Nejc Novak, pro-
gramski koordinator v MDC Blok.

Ohranjanje dnevnega stika
Zaradi omenjenih izkušenj iz prvega vala jim je po be-

sedah Novaka sedaj veliko lažje, saj so izvajanje projek-
ta ''Karantena? Ni problema!'' le nadaljevali z manjšimi 
nadgradnjami. Vsakodnevne delavnice iz MDC Blok tako 
nadomeščajo raznovrstni dnevni izzivi (plesni, glasbe-
ni, ustvarjalni ipd.), ki so seveda zaradi številnih šolskih 
obveznosti bolj sproščujoče narave in v ustvarjanje ka-
terih so aktivno vključeni tudi udeleženci. Popoldanska 
kramljanja za kuhinjsko mizo pa so preselili v skupinski 
»chat« na Instagramu, kjer obdelujejo bolj ali manj resne 
teme in tako dnevno ostajajo v stikih z udeleženci.  

»Pri učni pomoči ter terapevtskem svetovanju kot 
dveh najpomembnejših aktivnostih našega projekta pa 
je bilo tokrat nekoliko več prilagajanja zaradi tedensko 
spreminjajočih se ukrepov. Te smo spremljali iz dneva v 
dan in temu prilagajali obliko njunega izvajanja. Ker je 
najbolj učinkovita pomoč tista, ki poteka v živo, smo jo 
tako tudi izvajali, če je bila za to le najmanjša možnost 
ob spoštovanju vseh aktualnih ukrepov. Ko pa to ni bilo 
mogoče, smo šolske in osebne težave reševali s pomoč-
jo raznih digitalnih kanalov. V tem primeru smo zaznali 
nekoliko zmanjšan odziv mladostnikov in staršev, kljub 
obveščanju po vseh možnih kanalih. To vidimo tudi kot 
največjo težavo, ker se zavedamo, da je potreba po tovr-
stni pomoči večja, kot je realen odziv,« pove Novak in 
doda, da bodo za svoje udeležence storili največ, kar jim 
bodo aktualni ukrepi dopuščali.

Izjave otrok in mladostnikov:
»Koronasituacija mi že preseda, upam, da bo kmalu ko-

nec. Ker lahko prihajam v DC Ω, mi je veliko lažje, saj doma 
nimam dobre koncentracije, tukaj me pa spodbujajo k delu 
za šolo. Sprostim se, ker nisem ves dan za računalnikom. 

Pomembno mi je, ker se lahko s kom pogovarjam. Super se 
mi zdijo Zoom srečanja, ki jih imamo z gledališko skupino, 
ker potekajo zelo sproščeno, drugače kot s šolo, pogovarja-
mo se lahko o vsem mogočem.« Urška, 13 let

»Sem edinec, doma se ne morem igrati, ker imajo 
starši službo na daljavo in nimajo časa zame. Pogrešam 
prijatelje, pa da bi se kaj bolj dogajalo. Želim si, da bi imel 
DC Ω Tiktok, ker nimam Facebooka in Instagrama.« Ivan, 
10 let 

»Sem prihajam zato, da se učim, in to mi je zelo všeč. 
Pogrešam edino to, da bi bili lahko tudi moji prijatelji tu-
kaj. Oče ima Facebook in mi pokaže, kaj se v DCM-ju do-
gaja, sam pa dnevni center spremljam preko Instagrama, 
kar mi je tudi všeč.« Besim, 10 let

»Rada prihajam v dnevni center. Tisto, česar ne znam 
narediti za šolo doma, naredim pri vas. Težave imam 
predvsem s pošiljanjem narejenih nalog po računalni-
ku. Zadnjič sem tu naredila tudi zvočni posnetek in ga 
poslala učiteljici za angleščino. Doma tega nisem znala 
narediti in moji starši tudi ne. Komaj čakam, da ta korona 
izgine.« Melisa, 10 let

»Če bi bilo možno, bi v dnevni center prišel že prej. Na 
pogovor. Učne pomoči ne potrebujem.« Luka, 11 let

»Ob zaprtju Bloka sem bila žalostna, ker sem vedela, 
da se s prijatelji ne bom mogla več družiti na tako zaba-
ven način. Komaj čakam, da se spet odpre in da začnemo 
z delavnicami. Dnevni izzivi na IG so sicer zanimivi, tudi 
debatiranje v skupinskem 'chatu' je kul, a nič ni isto kot 
druženje v živo. Mentorje lahko le pohvalim, saj so nam 
vedno na voljo pri šolskih ali drugih težavah, še zlasti pa 
sem navdušena nad zabavnimi izzivi.« Katarina, deve-
tošolka

Eden od samostojnih izzivov v MDC Blok
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December je čas praznovanja, 
radosti. Letos bo nekoliko 
drugačen. Zaradi epidemije 

letos pričakovano ne bo festivala 
Loka v snegu in številnih drugih do-
godkov. Kaj pa bo vendarle pripomo-
glo k prazničnemu vzdušju?

Letošnji december bo popolno-
ma drugačen, kot smo jih navajeni. 
V našem mestu ne bo številnih tra-
dicionalnih prireditev, druženj in 
žal tudi ne drsališča, ki je bilo lan-
sko leto tako dobro sprejeto. Vseeno 
se bomo potrudili, da bo december 
prinesel sporočilo povezanosti, so-
lidarnosti in v okrašenem mestu 
tudi nekaj topline. Tako da poleg 
okrasitve mesta načrtujemo toliko 
več sredstev in napora vložiti v raz-

lične predvsem humanitarne akcije, 
ki bodo pomagale našim občankam 
in občanom, da bodo začutili delček 
prazničnega utripa in topline v tem 
času. Pripravljamo pa tudi kar ne-
kaj aktivnosti v digitalnem okolju, 
takih, ki so v tem času še varne in 
sploh mogoče. Naj na prvem mestu 
omenim Izložbe domišljije, tradici-
onalen projekt številnih partnerjev, 
kjer lahko z nakupom božičnih in 
novoletnih daril podpremo lokalne 
ustvarjalke in ustvarjalce, ki ponu-
jajo res kakovostne izdelke iz celot-
nega škofjeloškega območja. Prav 
tako bo na spletu v mesecu decem-
bru potekal tradicionalni LUFt, zato 
vabim vse, da se ga udeležite, čeprav 
virtualno. S številnimi organizacija-
mi pa pripravljamo tudi kulturno do-
gajanje, seveda na prilagojen način. 
Ne bodo manjkali niti dobri možje, 
saj so že potrdili, da pridejo. Mogoče 
malo bolj skrivnostno kot prejšnja 
leta, ampak pridne bodo zagotovo 
obdarili.

 Kakšno je vaše sporočilo občan-
kam in občanom ob bližajočem se 
novem letu?

Moje sporočilo za letošnji 
praznični december občankam in 
občanom je, da v teh res ne lahkih 
časih najdejo tudi v decembru tisto, 
kar dela naša življenja prijazna, to-
pla, vesela, in se tega močno prime-
jo. Naj ohranjajo optimizem ob zave-
danju, da stvari pridejo in gredo in 
da bomo v našem mestu premagali 
tudi ta izziv, potem se pa spet močno 
objeli in si zaželeli srečno novo leto.

 Navadno je to tudi čas, ko se ozre-
mo nazaj. Kako ste torej zadovoljni z 

letom, ki se poslavlja in ki ga je zaz-
namoval novi koronavirus? 

Ne moremo reči, da je bilo leto 
2020 dobro. Taka kriza, taka epide-
mija je preizkusila vse nas, v vode-
nju, v izzivih, v popolnoma drugih 
projektih, v urgencah, ki jih nismo 
načrtovali. Jaz osebno sem pred-
vsem hvaležen za priložnost delati s 
takimi sodelavkami in sodelavci, ne 
samo na občini, ampak tudi v javnih 
zavodih, v društvih, s prostovoljka-
mi in prostovoljci, Civilno zaščito 
... Skupaj smo prestali tudi najtežje 
preizkušnje. In to je bila zame, lahko 
rečem, zelo močna lekcija. Zadovo-
ljen sem z opravljenim delom, pred-
vsem ker smo poleti toliko povečali 
intenziteto, toliko več investirali v 
številne projekte po celotni občini. 
In smo ob koncu leta, ko navadno de-
lamo kljukice, večino teh tudi nare-
dili, celo še kakšno več oziroma dru-
gače. Vseeno pa bo epidemija pustila 
posledice, tako v lokalnem okolju, pri 
ljudeh, pri sodelavcih in tudi v prora-
čunu. Ne bo kar tako odšla, zato se 
moramo osredotočati tudi na odpra-
vljanje posledic epidemije.

 S čim pa se bo občina ukvarjala v 
prihodnjem letu? Katere bodo njene 
prioritete?

Priprave na leti 2021 in 2022 so 
že stekle, saj bomo na decembrski 
seji sprejemali proračuna kot tis-
ta bistvena dokumenta, s katerima 
bomo začrtali pot naprej po strategiji 
Zelena Loka – modro mesto. To pove, 
da bodo naše prioritete še naprej zelo 
okoljske. Tako investicije v boljšo, 
čisto vodo in zrak kot tudi investici-
je v trajnostno mobilnost – s čim več 

Skupaj smo prestali tudi najtežje 
preizkušnje

Leto 2020 je zaznamovala epidemija, tudi v naši občini. Smo se iz celotne 
situacije kaj naučili, kaj je še prineslo leto, ki se poslavlja, in kakšni so načrti?

Tine Radinja Foto: Gorazd Kavčič
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pešačenja, kolesarjenja in varnega prometa. Prav tako se 
pripravljamo na večje investicije na področju družbenih 
dejavnosti, na področju osnovnih šol in kulture, tako da 
bo pestro in zanimivo obe prihodnji leti. Poudaril pa bi 
ključno stvar, ki bo zaznamovala prihodnje leto. Priha-
jamo namreč v novo perspektivo evropskega financira-
nja in mislim, da je velika naloga občine, da izkoristimo 
znanje in sposobnosti ter kakovostno pripravimo projek-
te za prihajajoče razpise. Samo z dovolj zgodnjo prijavo 
in s projekti »iz predala« bomo lahko uspešni.

 Januar trka na vrata. Ali je vse nared za vzpostavitev 
oziroma nemoteno delovanje Javnega podjetja Komuna-
la Škofja Loka od 1. januarja dalje?

Da, s 1. januarjem bo začelo delovati Javno podjetje 
Komunala Škofja Loka. Potrudili smo se, da bo šlo za kar 
najbolj nemoten prehod med enim in drugim načinom 
izvajanja, da bomo ta cilj dosegli z istimi zaposlenimi 
v ključnih gospodarskih javnih službah, z isto opremo 
ter z enako kakovostjo in pristopom pri izvajanju. Želim 
si, da bi postopoma vse to še nadgradili, šli v smer di-
gitalizacije in pa seveda dviganja okoljskih standardov 
in ciljev na področju varovanja okolja. Postali smo že 
večinski lastniki Loške komunale, se pravi ta formalno-
pravni del se je povsem zaključil, zdaj pa že nekaj časa 
potekajo operativni sestanki med ekipami, zato da bo 1. 
januarja res šlo vse gladko.

 Ali imate kakšne nove informacije glede ureditve ni-
vojskega prehoda na Trati?

Nivojski prehod na Trati je v mojih očeh nesrečna 
zgodba popolne odsotnosti komunikacije s strani Slo-
venskih železnic. Po obisku na ministrstvu in njihovih 
zagotovilih, da bomo to področje skupaj celostno uredili, 
verjamem tem obljubam. Pričakujem pa, da bomo tudi v 
vmesnem času do končne odločitve dobili drugačno ure-
ditev, kot je sedaj. Dobili smo zagotovilo ministrstva, da bo 
sklicana komisija za nivojske prehode, ki bo naš predlog 
ponovnega odprtja za osebni motorni promet obravnava-
la, in če bo pozitivna, bomo v tem času do zunajnivojskega 
križanja dobili novo, drugačno rešitev, ki bo odgovarjala 
na potrebe prebivalk in prebivalcev tega področja. Tre-
nutna ureditev je po mojem mnenju slaba, predvsem pa 
smo bili iz odločanja popolnoma izločeni tako občina kot 
krajevna skupnost pa tudi krajani in krajanke. Obljubljeno 
nam je bilo, da bo v dveh letih vzpostavljeno zunajnivojsko 
križišče. V času do njegove izvedbe pa tudi, da bomo po-
skusili poiskati način, ki bi ga komisija sprejela kot varen 
način prečkanja tega območja, ampak ta del še ni potrjen.

 To jesen so nam poplave prizanesle, a občane vendarle 
zanima, v kateri fazi je protipoplavna ureditev območja 
od Puštala do suškega mostu?

Država je v letošnjem letu dela odmere in se dogovar-
ja za odkup in služnosti, ki jih potrebujemo za izvedbo 
protipoplavnih ukrepov. Ves čas je kazalo na manjše ko-
rake, ampak ob koncu leta se mi zdi, da je bilo pri prido-
bivanju zemljišč kar veliko napredka. Tako nam je v res 
veliki večini uspelo pridobiti zemljišča, kar pa je ključ-
ni pogoj, da se potem res lahko vloži dokumentacija za 
gradbeno dovoljenje in gre v izvajanje.

 Kdaj bo uporabi predan objekt na Trati, namenjen za 
občinska stanovanja? Kakšna je sicer občinska stano-
vanjska politika in kakšni so načrti za prihodnja leta?

Pogodbeni rok za primopredajo objekta na Trati je 23. 
december in pričakujem, da bo ta rok izpolnjen. Sicer pa 
je stanovanjska politika tudi v naši občini zelo komple-
ksno področje, ki ureja tako najemna razmerja, nepro-
fitna stanovanja, tržna stanovanja kot subvencioniranje 
tržne najemnine, kar je zelo pomemben, uporaben in ve-
likokrat uporabljen ukrep. Želim si, da bi povečevali šte-
vilo neprofitnih stanovanj, predvsem za mlade družine. 
V letošnjem letu smo imeli v načrtu obnovo dveh naje-
mnih stanovanj, kar smo tudi naredili in jih skladno s 
prejšnjim razpisom še dodelili naprej. Na področju Trate 
pridobivamo pet enot, še štiri enote bomo uredili v pro-
storih, kjer je do zdaj delovala knjižnica na Trati. Veliko 
sredstev namenjamo temu. Moj cilj bi bil, da vsako leto 
dodamo pet stanovanj.

 Kaj pa bo v dosedanjih prostorih Krajevne skupnosti 
Trata?

Dosedanje prostore KS Trata, ki so na zanimivi lo-
kaciji, bomo z razpisom dodelili zainteresiranim naje-
mnikom.

Občina Škofja Loka je že postala večinska lastnica Loške komunale.  
Foto: Gorazd Kavčič
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Delavnica je bila namenjena 
obstoječim podjetnikom in 
tistim, ki o podjetništvu šele 

razmišljajo. Na njej so udeležence 
popeljali skozi različna področja de-

lovanja podjetja, ki jih mora poznati 
vsak pred vstopom na samostojno 
podjetniško pot. 

Delavnic, ki so jih izvajali na 
spletu, se je udeležilo 16 udeležencev, 
v večini potencialnih podjetnikov, ki 
so razvijali in preverjali svoje pod-
jetniške ideje. Vodili so jo priznani 
strokovnjaki za zagonska podjetja. 
Delavnica je bila vsebinsko razdelje-
na na osem tematskih sklopov. Po 

zaključku dogodka so se udeleženci 
lahko udeležili individualnih men-
torstev poslovnih načrtov.

Zaradi dobrega odziva udeležen-
cev bodo program jeseni 2021 po-
novno izvedli. Delavnica se je izva-
jala pod okriljem Razvojne agencije 
Sora. Za udeležence je bila brezplač-
na, saj so jo finančno podprle občine 
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Železniki in Žiri. 

Uspešna 
izvedba 
delavnic

Razvojna agencija Sora 
je v oktobru in novembru 
izvedla osemdnevno 
delavnico Inovativno na 
pot podjetništva.

Zaradi dobrega odziva bodo delavnico jeseni prihodnje leto ponovili. Foto: arhiv Razvojne 
agencije Sora
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Občina Škofja Loka

Javni poziv
o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zem-
ljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Škofja Loka za leto 2021.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka 
za leto 2021. Razgrnitev podatkov bo potekala od 1. 12. 2020 
do 31. 12. 2020.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča lahko podatke za lastne nepremičnine preverijo po 
telefonu na številki 04 511 23 06, in sicer od 7. 12. do 18. 12. 
2020, v času uradnih ur.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno 
in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga 
se lahko do izteka javne razgrnitve, tj. do 31.12.2020, vloži na 
način: s poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka, Mest-
ni trg 15, 4220 Škofja Loka ali  z vložitvijo v poštni nabiralnik 
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka ali po e-pošti na 
naslov nusz@skofjaloka.si 

Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo na 
spletni strani Občine Škofja Loka na naslovu www.skofjaloka.si.

Datum: 26. 11. 2020
Župan

       Tine Radinja l.r.

Klavdija Škrbo Karabegović

V zadnji številki Ločanke smo poročali, da parko-
mati v Škofji Loki trenutno ne delujejo, saj je za-
radi širjenja koronavirusa začasno vzpostavljen 

nov režim na vseh plačljivih parkiriščih v občini, izjema 
pa je bil parkomat pri zdravstvenem domu. Zdaj pa je tudi 
na tem uvedeno brezplačno parkiranje.

Zaradi zagotavljanja prostih mest je parkiranje na iz-
postavljenih parkiriščih v Škofji Loki omejeno na maksi-
malno dve uri, tako da morajo vozniki ustrezno označiti 
čas prihoda in parkiranja na posameznem parkirišču.
Spremenjeni režim velja do preklica.

Začasno brezplačno parkiranje

Parkomati trenutno ne delujejo, vozniki pa morajo obvezno označiti  
čas parkiranja.

Parkomati trenutno ne delujejo, vozniki pa morajo obvezno označiti 
čas parkiranja. Foto: Gorazd Kavčič

Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Občina Škofja Loka bo za čas veljavnosti odloka o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji na-

jemnikom poslovnih prostorov v lasti občine, ki ne mo-
rejo opravljati gospodarske dejavnosti oziroma jim je ta 
bistveno otežena, odložila plačilo najemnine.

Župan Tine Radinja je namreč sprejel začasni ukrep, 
in sicer da občina v času epidemije ne bo pobirala naje-
mnin za poslovne prostore v občinski lasti.

Zamrznitev najemnin



Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Izvedba bo potekala v več fazah, 
najprej od informacijske točke v 
starem Petrolu do Starega Dvo-

ra, potem do kmetijske zadruge in 
nazadnje še do železniške postaje 
Škofja Loka na Trati. Finančna oce-
na vrednosti projekta je 3,5 milijona 
evrov. Izvedba bo potekala v več fa-
zah do leta 2023. Do konca letošnjega 
leta pa bo izvedena priprava projek-
tne in druge dokumentacije. 

Predvidena je izvedba del za ure-
ditev obstoječega kolesarskega pasu 
na pločniku s klančinami ter ure-
ditev nove kolesarske povezave ob 
rekonstrukciji obstoječe občinske 
ceste kot kolesarski pas na pločniku 
v obe smeri ter deloma kot kolesar 
na vozišču. Gre za vzdrževalna dela 
v javno korist na obstoječi regionalni 

cesti in občinskih cestah. Do konca 
prihodnjega leta bo izvedena prva 
faza, in sicer bo na delu regionalne 
ceste od starega Petrola do Starega 
Dvora, kjer je v celoti zgrajena nivo-
jsko ločena kolesarska steza na ploč-
niku na način, ki je neustrezen glede 
na današnja priporočila, smernice in 
zahteve za projektiranje kolesarskih 
površin, nujno treba urediti klančine 
skladno z aktualnimi smernicami. 
Izvedba regionalne ceste bo potekala 
v dolžini 890 metrov, in sicer na ob-
močju petih križišč in hišnih oziro-
ma skupinskih priključkov. Dela že 
potekajo, njihova pogodbena vred-
nost pa znaša slabih 160 tisoč evrov. 
V drugi fazi bo potekala ureditev od 
Starega Dvora do kmetijske zadruge. 
Na tem območju so že delno zgrajene 
kolesarske steze, vendar so neustre-
zne. Zaradi prometnih obremeni-
tev morajo biti kolesarske povezave 
sklenjene in ločene od vozišča. Zato 
je nujno treba zgraditi manjkajoče 

dele kolesarskih stez za vse kolesar-
je, za pešce in druge ranljive udele-
žence v prometu, pravijo na škofjelo-
ški občini. 

Kolesarski pasovi na pločniku 
bodo zgrajeni v sklopu rekonstruk-
cije ceste s preureditvijo in gradnjo 
novih avtobusnih postajališč. Na 
novo bodo izvedli javno razsvetljavo 
in uredili meteorno kanalizacijo ter 
voziščno konstrukcijo. Poleg tega 
bodo uredili komunalno infrastruk-
turo, prometno signalizacijo in pro-
metno opremo. Ohranili in razširili 
bodo obstoječi drevored, predvidena 
je tudi urbana oprema, kot so klopi in 
koši za odpadke. Dve križišči bosta 
preurejeni v krožni križišči. Posegi 
na privatna zemljišča bodo mini-
malni. V križiščih bomo namenili 
posebno pozornost pešcem in kole-
sarjem. Izvedba bo potekala v letih 
2022 in 2023.

V nadaljevanju bo potekala uredi-
tev od kmetijske zadruge do križišča 
pri železniški postaji, ki bo kolesarje 
vodila po kolesarskem pasu na ploč-
niku. Nadalje se bo kolesarska po-
vezava nadaljevala po lokalni cesti 
Virmaše—železniška postaja, vzdolž 
železniške proge. Za križiščem se 
bodo kolesarski pasovi na pločniku 
zaključili, kolesarji pa bodo vozili po 
vozišču z ustreznimi ukrepi za ome-
jitev hitrosti. Pešci bodo na tem delu 
hodili po predvidenem pasu za pešce 
na vozišču. Izvedba bo prav tako po-
tekala v letih 2022 in 2023. 

Projekt je vključen v Drugi do-
govor za razvoj regij in je zanj pred-
videno sofinaciranje s strani Re-
publike Slovenije in EU. Zanimivo 
vizualizacijo projekta si lahko ogledate  
na spletni povezavi: https://www.
skofjaloka.si/objava/319447

Ureditev kolesarske povezave

Občina Škofja Loka bo v naslednjih nekaj letih izvedla veliki projekt kolesarske 
povezave od starega Petrola do železniške postaje.

Prva faza ureditve Kidričeve ceste že poteka.

16 OBČINSKE NOVICE  
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GREGOR HOSTNIK
SDS

MIHA PETERNEL
Miha Ješe in prijatelji Loke

Zakorakali smo v zadnji mesec letošnjega leta, ki je 
bilo prav posebno leto, zaznamovano z epidemijo, usta-
vitvijo javnega življenja, v glavnem – stvari so se v mar-
sičem obrnile na glavo. Prav je, da ob koncu leta pogle-
damo nazaj in ugotovimo, kaj je bilo najpomembnejše 
narejenega v okviru občine. 

Ko na hitro pomislim, mi pride na pamet ustanovitev 
javnega komunalnega podjetja kot najpomembnejši pro-
jekt letošnjega leta. Javno komunalno podjetje je tik pred 
zaključkom, da prevzame posle kot naslednik prevzete 
Loške komunale. V lanskem zadnjem tromesečju je bila 
zadeva okrog Loške komunale in iztekom koncesije pre-
cej klavrna, saj bi lahko nastala motnja v oskrbi s pitno 
vodo in v odvajanju ter čiščenju odpadnih vod. Voda, ki 
nam teče iz pip, je samoumevna dobrina, ki se je zavemo 
šele takrat, ko je slučajno kdaj za kratek čas nimamo. No, 
na srečo je bilo možno koncesijo podaljšati za eno leto, 
s čimer smo si kupili dovolj manevrskega časa, da se je 
zadeva v letošnjem letu v miru pripravila in izvedla z na-
kupom Loške komunale. S tem bomo v prihodnje imeli 
stabilno upravljanje te javne službe, saj bodo ostali stro-
kovnjaki, ki poznajo sistem oskrbe, ter ostalo bo znanje, 
ki je za nemoteno oskrbo še kako pomembno.

Drugače pa je letošnje leto zaznamovano z nevidnim 
sovražnikom, ki nam vsem greni življenje, pa če to ho-
čemo ali ne. Vendar od tarnanja nad nesrečo, ki nas je 
zadela, se stvari ne bodo izboljšale. Vse pa tudi ni tako 
slabo. Že trideset let igram v »plehmuziki« in letos se je 
prvič zgodilo, da ni bilo prvomajske budnice. Zmeraj so 
bile zanimive, predvsem v CSS-ju smo za stanovalce za-
igrali še kakšno »za povrh«, čeprav se nam je vedno mu-
dilo na proslavo na Križno goro. Letos tega ni bilo, sem 
pa končno enkrat bil prost za prvi maj, kar je tudi super 
izkušnja. In takih je v teh časih epidemije še polno, samo 
najti in zavedati se jih moramo. V prihodnost je treba zre-
ti z optimizmom. Preveč smo namreč zaverovani sami 
vase in velikokrat okoli sebe ne vidimo nikogar. Zato naj 
bo letošnji advent priprava na prihod boljših medosebnih 
odnosov tako v družini kot na nivoju celotne občine in 
države in potem nam bo vsem skupaj lažje z virusom ali 
pa brez njega. Bodimo složni in enotni kot pred trideseti-
mi leti na plebiscitu. 

Škofja Loka je mesto kulture. Takšne in drugačne. 
Mesto se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino, raz-
ličnimi kulturnimi organizacijami, raznolikimi progra-
mi, talentiranimi in zagnanimi posamezniki, ki skupaj 
ustvarjamo bogastvo kulture na Škofjeloškem.

Situacija, v kateri smo se znašli letos, je prinesla vrsto 
izzivov tudi na kulturnem področju. Ne samo da ni bilo 
veliko kulturnih dogodkov, na ta račun je bilo tudi precej 
manj osebnih stikov med ljudmi, vrstniškega sodelova-
nja in ne nazadnje druženja. 

Kulturno udejstvovanje je pomembno, pa naj si gre za 
udeležbo na koncertu, ustvarjanje z glino, obiskovanje 
delavnice fotografije ali pa sodelovanje v lokalnem gle-
dališču ali pevskem zboru. Življenje s kulturo je ključno 
za umiritev duha in spodbujanje kreativnosti človeka, 
navsezadnje za doseganje osebnega zadoščenja in oseb-
nostne rasti. Morda je to edina priložnost, da se človek 
sprosti in odklopi možgane. Ni zanemarljivo, da je znan-
stveno dokazano, da kultura blagodejno vpliva na men-
talno zdravje.

V letošnjem letu je med nas posegel covid-19. Tako kot 
vedno je kultura našla svojo pot in se prilagodila. V digi-
talni dobi so se marsikatere vsebine lahko prestavile na 
splet. Socializacijski. Vsi organizatorji in producenti se 
po najboljših močeh trudijo pripeljati nekaj vsebin v naše 
domove. Podprimo jih. Največ, kar lahko naredimo kot 
slušatelji in gledalci, je ravno to – poslušajmo, oglejmo si 
vsebine. To je največje darilo vsem nam, to je najboljše 
poplačilo vsega vloženega truda.

Vendarle pa moramo biti tudi malce kritični do sple-
tnih vsebin, ki ne morejo nadomestiti enega od bistvenih 
elementov kulture. Pri tem mislim na socializacijski vi-
dik. 

Brez kulture ni življenja. Vsi se prilagajamo in stremi-
mo k boljšemu jutri. Poudarjam še drugič. Škofja Loka je 
mesto bogate kulture. Brez nje je naše mesto samo sku-
pek kamnov in lesa. Veselim se pa dneva, ko bomo mesto 
in ljudje zopet zaživeli in zasijali v polni luči s festivali, 
delavnicami, dogodki, petjem, pisanjem in druženjem. 
Skupaj in s kulturo.  
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Igor Kavčič

Na Loškem, da. Kako sicer do-
ločiti področje z bogato ljubi-
teljsko igralsko dejavnostjo, 

ki sega od Reteč čez Škofjo Loko do 
Poljan, Sovodnja in Žirov v eno, pa do 
Dražgoš ter Železnikov v drugo doli-
no in se odvija še marsikje vmes, kar 
tule ni zapisano. Kakšno leto sicer z 
igrami obrodi bolje, spet drugo leto 
slabše, vselej pa so »sadeži« v veselje 
domače in – odvisno od ponovitev – 
tudi gostujoče javnosti okusni.

Najboljše skupine svojo kvalite-
to redno preverjajo tudi na različnih 
festivalih in srečanjih ljubiteljskih 
gledališč. Čufarjevi dnevi, letos so 
jih na Jesenicah pripravili že tri-
intridesetič, so bili sredi novembra 
še posebej uspešni za ljubiteljsko 
igro na Loškem. Letos si je bilo mo-
goče tekmovalne predstave ogledati 

na spletu, strokovna žirija pa je po-
delila dve enakovredni nagradi. Za 
najboljšo predstavo je bila izbrana 
igra Vozi, Miško (KD igralska skupi-
na pri GTČ Jesenice v režiji Gregorja 
Čušina), nagrado z najboljšo ansam-
belsko igro pa je prejela ekipa KD 
Loški oder, in sicer za avtorsko reci-
klažo Feydeaujeve komedije Strasti, 
laži in maček v žaklju v režiji Milana 
Goloba. Za najboljšo predstavo po iz-
boru občinstva je bila po glasovanju 
spletnih gledalcev z največ glasovi 
izbrana priredba Tavčarjeve Visoške 
kronike v režiji Andreja Šubica in iz-
vedbi KD dr. Ivan Tavčar Poljane.

Pokazali svoje strasti
Naj pokomentira uspeh, smo 

poprosili predsednika KD Loški oder 
in enega vodilnih igralcev v ansam-
blu Mateja Čujoviča. Da se mu v teh 
za gledališče zelo težkih časih zdi ta 
uspeh izjemen, pove. »Maček, kot mu 
kratko rečemo, je zahtevna predstava, 

neznansko veliko truda smo vložili 
vanjo. Poleg vseh običajnih lektorskih 
in režijskih vaj smo imeli ločeno vsak 
solopetje ter še skupinske vaje za petje 
ter še posebej za ples. Ogromno časa 
in energije je šlo. Ampak se je splačalo 
– zelo uživamo, ko jo igramo, in tudi 
ljudje jo zelo radi gledajo. Nagrada za 
najboljšo ansambelsko igro je pravza-
prav tista sanjska nagrada, ki sem si 
jo kot predsednik društva in eden od 
sodelujočih pri nastajanju predstave 
lahko samo želel. Posebno me vese-
li, da nam v kakršni koli kombinaciji 
naših igralcev žirijo uspe prepričati z 
dobro kolektivno igro in medsebojno 
predanostjo ter povezanostjo.«

Kot je med drugim zapisala žirija, 
se je škofjeloška igralska skupina z 
režiserjem na čelu lotila drzne re-
ciklaže nekoč že uprizorjene pred-
stave, kar je razprlo popolnoma 
novo kodo branja izvornega Fayde-
aujevega besedila, hkrati pa igralski 
ansambel tako mojstrsko izšpičila, 
da nas njegove gibkost, duhovitost, 
fizična in interpretativna domišlje-
nost preprosto osupnejo. Uprizoritev 
pa odlikuje tudi izredna govorna di-
sciplina – kultura govora in suvere-
no glasbeno vodstvo skupaj s pevsko 
izvedbo. S tem se seveda strinja tudi 
Čujovič: »Predstava je terjala veliko 
poguma od vsakega posebej. Najprej 
od režiserja Milana Goloba in potem 
še od igralcev. Čeprav smo suvereni 
v igri, to še ne pomeni, da lahko su-
vereno pojemo in plešemo na odru. 
Ampak nam je s pomočjo pianista 
Tilna Drakslerja in koreografinje 
Mateje Jerebic uspelo uresničiti svo-
je sanje – te 'strasti' so namreč ene 
od tistih iz naslova predstave.«

Najboljše igre so doma na Loškem

Na 33. Čufarjevih dnevih na Jesenicah je bil nagrajen ansambel Loškega odra 
za igro Strasti, laži in maček v žaklju, Visoško kroniko v poljanskem narečju v 
izvedbi KD dr. Ivan Tavčar Poljane pa je za svojo izbralo občinstvo.

Igralska ekipa v predstavi Strasti, laži in maček v žaklju  Foto: Andrej Znideršič
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Sogovornik se tudi strinja, da predstava ni narejena 
za gledanje po televiziji niti je s tem namenom niso po-
sneli. Predvsem so naredili arhivski posnetek, tako kot 
ga vsako leto. »Nismo si mislili, da bo to nekaj, kar bo ži-
rija gledala od doma, kaj šele, da si jo bo na računalniku 
ogledalo skoraj tisoč gledalcev,« pove Matej Čujovič, sicer 
prepričan, da je neposreden stik med gledalcem in igral-
cem vedno nujen. »Če gre za komedijo, še toliko bolj, pri 
glasbeni predstavi, muzikalu, kot je naš, pa ... Ampak ra-
zumem organizatorje, Čufarjevi dnevi so vsaj bili. Drugi 
festivali so odpadli, na primer Linhartovo srečanje, ki bo 
drugo leto združeno in bomo prijavili tudi Mačka. Vseeno 
pa upam, da nas bodo Jeseničani po koncu ukrepov po-
vabili, da jo njihovemu občinstvu odpojemo in odplešemo 
v živo, tako kot to znamo,« je še povedal dolgoletni igralec 
Loškega odra, ki je tik pred ponovnim zaprtjem gledališč 
odigral – včasih se je reklo tudi življenjsko vlogo – v novi 
igri Antigona v New Yorku. Tam je enkraten Bouhca. 
Pandemija je marca zarezala najprej v Mačka, oktobra še 
v Antigono. A Matej zagotavlja, da sta obe predstavi »živi« 
in bosta še na sporedu. »Pri Antigoni bomo z eno obno-
vitveno vajo takoj lahko stopili pred publiko, pri Mačku 
bomo potrebovali več vaj, ampak v dobrem tednu bomo 
pripravljeni. In potem se bo spet pelo in plesalo po odru. 
Komaj čakam.«

Občinstvo za Visoško kroniko
Na Loško pa je odšla tudi nagrada občinstva. Med 

1424 oddanimi jih je daleč največ prejela Visoška kro-
nika v izvedbi gledališke skupine KD dr. Ivan Tavčar iz 
Poljan, ki je prejela povprečno oceno 4,65. V ekipi je tudi 
nekaj Ločanov s koreninami iz Poljan, med njimi reži-
ser in avtor priredbe Andrej Šubic. Kako je videl uspeh in 
prevlado glasov med občinstvom? 

»Nimamo podatka, koliko glasovnic je bilo oddanih 
za nas, vem pa, da je bilo največ ogledov naše predstave 
na Youtubu, približno četrtino vseh od šestih predstav. 
Veliko ljudi je predstavo videlo v živo in se jim je zanjo 
zdelo vredno potruditi, si jo ogledati še enkrat in gla-
sovati. To smo razbrali iz številnih odzivov, ki so nam 
jih gledalci poslali tudi po glasovanju. Vemo, da so gla-
sovali iz vse Slovenije in celo Avstralije, Irske, Italije …« 
pove Šubic in dodaja: »Glede tekmovanja je bilo to bolj 
enakovredno, kot če bi predstave ocenjevala samo pu-
blika z Jesenic in okolice. Tudi 'doseg' je bil veliko širši 
in zato nas nagrada tega 'širšega' občinstva še bolj ve-
seli in ima večjo težo.« 

V poljanski Visoški kroniki je nekaj Ločanov, med njimi priseljena 
Poljanca – igralka Juša Berce in režiser ter igralec Andrej Šubic. Na 
desni še Uroš Čadež v vlogi Izidorja Kalana. Foto: Igor Kavčič
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Mateja Rant

Inovacijski kamp so zaradi razmer v zvezi z epidemijo no-
vega koronavirusa letos izvedli prek programa Microsoft 
Teams. Na kampu je sodelovalo dvainosemdeset dijakov 

iz desetih srednjih šol v devetnajstih skupinah, med njimi 
tudi tri skupine oziroma trinajst dijakov iz Srednje šole za 
strojništvo ŠC Škofja Loka. Skupina Repelboards iz ome-
njene šole, ki jo sestavljajo dijaki David Ažbe, Gašper Bizjak, 
Dominik Ušeničnik, Matevž Zver Rotar, Tomas Žirovnik in 
Matej Grašič, je z idejo o elektromagnetni lavitacijski tip-
kovnici na koncu osvojila drugo mesto, je ponosna njihova 
mentorica Zvonka Erce. »Žirijo so prepričali z inovativnostjo, 
uporabljivostjo izdelka in uspešno predstavitvijo.«

Inovacijski kamp je potekal dva dni, in sicer 20. in 21. no-
vembra. »Prvi dan je podjetje Domel predstavilo dva izziva, 

za katera so dijaki pripravili akcijske načrte v obliki poslov-
nega modela Canvas,« je razložila Zvonka Erce. Izpolnjene 
poslovne modele so morali dijaki oddati še isti dan, nasled-
nji dan pa so jih predstavili pred komisijo. »Podelili so tri na-
grade za najboljše ideje po izboru strokovne žirije, dijaki in 
profesorji so z glasovanjem izbrali svojo najboljšo skupino, 
organizacija ZNC – znanost na cesti pa je nagradila najbolj 
inovativno fotografijo vseh skupin,« je pojasnila Zvonka 
Erce. Skupina Repelboards je žirijo prepričala z idejo o ele-
ktromagnetni lavitacijski tipkovnici. »Osredotočili smo se 
na težave pri sodobnih tipkovnicah, pri katerih ni mogoče 
personalizirati trdnosti tipke – nekatere imajo namreč radi 
bolj mehke, drugi bolj trde ... Obenem tipkovnice niso vodo-
tesne niti odporne na večje sile, prah ... Ugotovili smo, da bi 
to lahko popravili tako, da bi mehanične tipke zamenjali z 
elektromagnetno ploščo,« je razložil vodja skupine Matevž 
Zver Rotar. Elektromagnetna plošča bi s pomočjo regulacije 
količine toka, ki bi ga spustili v tipkovnico, omogočila večjo 
ali manjšo magnetnost, s čimer bi določali večjo ali manjšo 
trdnost tipk. 

Inovacijski kamp prvič tudi v Škofji Loki
Septembra so inovacijski kamp prvič organizira-

li tudi v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega 
centra Škofja Loka. Organizirala sta ga profesorja pod-
jetništva iz ŠC Škofja Loka pod okriljem javne agencije 
Spirit in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
je pojasnila Zvonka Erce. Tudi tu je izziv pripravilo pod-
jetje Domel, in sicer na temo magnetnega sevanja. So-
delovalo je 25 dijakov – poleg prihodnjih strojnikov še 
dva dijaka Gimnazije Škofja Loka in trije dijaki srednje 
šole za lesarstvo. Strokovno žirijo je na kampu v Škofji 
Loki najbolj prepričala ideja o torbici za mobilni telefon, 
ki ščiti telo pred sevanjem.

Navdušili z 
elektromagnetno 
tipkovnico

Na inovacijskem kampu Zavoda za 
spodbujanje podjetnosti mladih JA 
Slovenija so se dijaki Srednje šole za 
strojništvo Šolskega centra (ŠC) Škofja 
Loka uvrstili na drugo mesto.

Skupina Repelboards iz ŠC Škofja Loka Foto: arhiv šole



Pestra ponudba naravnih izdelkov  
za božično in novoletno obdarovanje 

vaših najdražjih.

Nina Križaj, s. p. 
Frankovo naselje 67  

Škofja Loka 
T: 04 513 17 14

Kolektiv trgovine Sivka

Novosti in akcije  
v drogeriji lahko spremljate  
tudi na       trgovinasivka in www.trgovinasivka.si

Vsem strankam, občanom in poslovnim partnerjem  
se zahvaljujemo za zaupanje in jim želimo vesel božič 

in srečno novo leto 2021!
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Podjetje MATECH, d. o. o., ki se ukvarja z avtomatizacijo  
industrijskih procesov, 
vabi k sodelovanju 

NOVE SODELAVCE 
za delo na področju elektrotehnike,  
strojništva in računalništva (m/ž).

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu:  
zaposlitev@matech.si

Mateja Rant

Podjetje Recolor so ustanovili 
dijaki tretjega letnika Srednje 
šole za strojništvo Šolskega 

centra Škofja Loka Janez Poklukar, 
Jakob Kalan in Martin Fajfar. Za dr-

žavno tekmovanje dijaških podjetij 
so razvili razpršilo za večkratno upo-
rabo, ki ga lahko uporabnik sam na-
polni z barvo. Po zmagi na državnem 
tekmovanju so Slovenijo zastopali 
tudi na evropskem tekmovanju Juni-
or Achievement, ki je letos potekalo 
preko spleta.

Na evropskem tekmovanju je po 
besedah njihove mentorice Zvonke 
Erce sodelovalo štirideset podjetij – 
zmagovalci z državnih prvenstev 
iz štiridesetih držav. Tekmovanje je 

potekalo tri dni. Prvi dan so po sple-
tu spremljali odprtje, začelo se je tudi 
glasovanje javnosti za najboljši video 
spot. Drugi dan so pripravili virtualne 
stojnice, tretji dan dopoldne pa so mo-
rali dijaki opraviti intervjuje z glavno 
komisijo. »Ta je naše fante pohvalila 
za natančno izdelano poročilo in zelo 
inovativno idejo,« je ponosna Zvonka 
Erce. Prepričana je, da so dijaki prido-
bili ogromno izkušenj, znanj, pozitiv-
nih spodbud in samozavesti, kar jim 
bo v življenju prišlo zelo prav.

Pohvaljeni  
za inovativno 
idejo

Podjetje Recolor, ki je bilo 
v maju razglašeno za 
dijaško podjetje leta,  
se je udeležilo še 
evropskega tekmovanja. 

Martin Fajfar, Jakob Kalan in Janez Poklukar iz podjetja Recolor Foto: arhiv šole



22 IZOBRAŽEVANJE  

15 €
že na prvem  

računu *

Z računi za elektriko pridobivate 
bonus, ki ga unovčite pri nakupu  
v spletni trgovini ECE shop! 

Brez dodatnih obveznosti.  
Samo pri ECE!

Do bonusa z vsakim 
računom za elektriko!

www.ece.si
* Velja v skladu s Splošnimi pogoji 
bonitetnega programa ECE bonus,  
ki so objavljeni na www.ece.si.

Mateja Rant

Na ulicah in trgih starega mestnega jedra Škofje 
Loke zadnji petek v septembru navadno poteka 
Mala Groharjeva kolonija. Letos je udeležbo napo-

vedalo petintrideset šol, a na koncu so jim izvedbo pre-
prečili zaostreni ukrepi, povezani z epidemijo covida-19. 
»A ker se nam je zdelo škoda, da bi kolonijo kar odpoveda-
li, smo se odločili za 'dopisno' različico,« je pojasnil Janez 
Jocif iz škofjeloške izpostave Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti. 

Na povabilo za ustvarjanje na daljavo se je odzvalo 
osemnajst šol. V prejšnjih letih so na slikah upodabljali 
zanimive likovne detajle Škofje Loke, letos pa so jim pri 
izbiri teme pustili precej bolj proste roke, je pojasnil Jocif. 
»Kljub temu tudi letos prevladujejo motivi iz Škofje Loke. 
Mogoče so jo obiskali individualno ali pa ustvarjali po 
spominu ali fotografijah.« Po besedah Janeza Jocifa je 
opaziti, da so letos otroci ustvarjali od doma in zato ni ta-
kega vpliva mentorjev, ki lahko s pravim vodstvom sicer 
precej pripomorejo k večji kakovosti nastalih del. V sode-
lovanju z občino in Zavodom 973 so v času Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine v Sokolskem domu postavili tudi 
razstavo izbranih desetih najboljših likovnih izdelkov z 
lanske kolonije, ki so jih v obliki razglednic zbrali tudi v 
katalogu, prav tako so najboljšim lanskim mladim ustvar-
jalcem podelili nagrade in jim jih poslali po pošti.

Letos ustvarjali  
»na daljavo«

Razstava Male Groharjeve kolonije v Sokolskem domu  
Foto: arhiv organizatorja
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Obročno  
odplačilo*

Brezplačna  
dostava

Začetno stanje 
15 €*

IZBERI  

DARILO**

Ob vsakem nakupu.

ECE bonus, ki ga pridobivate na mesečnih 
računih za elektriko, unovčite pri nakupu nad 
300 € v spletni trgovini ECE shop.

Z ECE bonusom do 
ugodnejših nakupov

shop.ece.si

* Za kupce energentov ECE, v skladu z 
veljavnimi pravili, več na shop.ece.si.
** Več o ponudbi izdelkov in akciji najdete na  
shop.ece.si/katalog/cas-za-obdarovanje.

Mateja Rant

Osrečiti druge pomeni osrečiti sebe, so prepričani 
na Občini Škofja Loka. Zato so občane pozvali, naj 
po svojih močeh sodelujejo v dobrodelnih akcijah, 

ki ta čas potekajo v Škofji Loki in jih podpirajo tudi na 
občini. V letošnjem drugačnem decembru namreč vsi 
potrebujemo več sreče, veselja in zadovoljstva kot kdaj-
koli prej, poudarjajo na občini in dodajajo: »Kdor pomaga 
drugim, pomaga sebi.«

Tako se je bilo mogoče pridružiti skupni akciji škofje-
loških tabornikov in Rdečega križa Škofja Loka, ki so se 
odločili pomagati otrokom iz socialno ogroženih družin v 
sklopu akcije Škrat za en dan, še nekaj dni, in sicer do 12. 
decembra, pa je čas za izdelavo voščilnic za 220 starostni-
kov v CSS Škofja Loka, s katerimi jim želijo narisati nasmeh 
na obraz. Voščilnice naj bodo prazne, saj bodo organizatorji 
– Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika – »uni-
verzalno« posvetilo dodali naknadno. Izdelane voščilnice 
je mogoče poslati na naslov Studenec 15, 4220 Škofja Loka, 
ali pa jih oddati v nabiralnik na tem naslovu. Škofjeločani 
lahko pomagajo tudi svojemu sokrajanu Mihu Nardoniju 
pri nakupu novega elektromotornega invalidskega vozič-
ka. Pri Rdečem križu Škofja Loka je odprt račun: SI56 07 00 
0000 0187 397, sklic: 00 241, namen: Pomoč Mihu Nardoniju. 

Na občini pa vabijo tudi k nakupovanju za druge. Ob-
močna enota Rdečega križa Škofja Loka bo imela do 9. 
januarja prihodnje leto v akciji Za boljši svet pri enem 
od trgovskih ponudnikov postavljeno košaro, kjer je mo-
goče odložiti živila z daljšim rokom uporabe, s katerimi 
bodo izboljšali svoje pakete. »Kljub nenavadnemu letu pa 
ne bomo pozabili niti na tradicionalno obdarovanje ot-
rok,« poudarjajo na občini. Tradicionalni dobrodelni sre-
čelov Karitas Škofja Loka so sicer prestavili na prihodnje 
leto, a bodo kljub temu pomagali družinam v stiski, pred-
vsem pri nakupu hrane in kakšne dobrote ob praznikih. 
Sredstva pa zbirajo tudi v Miklavževi akciji za nakup 
čeveljčkov za najmlajše. Sredstva sprejemajo na računu 
19190-5007360005 ali v svoji pisarni v času uradnih ur, to 
je ob sredah od 16. do 17. ure.

December, lep za vse

V občini Škofja Loka občane 
spodbujajo, da podprejo prizadevanja 
tistih, ki se s humanitarnimi akcijami 
trudijo vsem polepšati decembrske dni.
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Mateja Rant

V decembru se Škofja Loka odene v kreativnost in 
se prepusti domišljiji. Takrat namreč zaživijo Iz-
ložbe domišljije, prodajne razstave umetnikov in 

rokodelcev, na katerih se že šesto leto zapored povezali 
ustvarjalno-kulturniško sceno v občini, da bi obiskoval-
cem ponudili nepozabno praznično izkušnjo. Prostore v 
starem mestnem središču Škofje Loke namreč namenijo 
predstavitvi del umetnikov, rokodelcev, fotografov, obli-
kovalcev in drugih ustvarjalcev ter jih tako spreminjajo v 
praznične trgovine, v katerih si obiskovalci lahko izberejo 
izvirna in unikatna darila, primerna za decembrsko ob-
darovanje.

Ta čas so sicer Izložbe domišljije dostopne samo na 
spletu, kjer omogočajo spletna naročila in nakupe, po-
nudbo za »s sabo« in individualne prevzeme naročene-
ga. Ponudbo si je mogoče ogledati na Facebooku in In-
stagramu. »Še posebno v tej novi nepredvidljivi realnosti 
vas pozivamo in vabimo k podpori domačih vrhunskih 
ustvarjalcev in ustvarjalk. Poskrbimo, da se bomo obda-
rovali z lokalno izdelanimi, kakovostnimi in sodobnimi 
darili,« poziva Katarina Sekirnik iz Rokodelskega centra 
DUO Škofja Loka. Pri projektu se je letos povezalo kar 15 
organizacij: Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvoj- na agencija Sora), Sokolski dom Škofja Loka, Galerija Iva-

na Groharja (Loški muzej Škofja Loka), Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, Rozamunda, Atelje AMUSE, Sodob-
ni tekstilni center Kreativnice, Trgovina Paleta, Trgovina 
in galerija Čipke Mojca, cvetličarna Sanjski šopek, Gale-
rija in kavarna Pr' Pepet, restavracija Jesharna, Kavarna 
in slaščičarna Homan, Bar Pilarna in kavarna Vahtnca.

Vsak sodelujoči prostor ima svojo specifiko, poudarja 
Katarina Sekirnik. »Na prodajnih razstavah so na ogled 
in v nakup slikarska in grafična dela loških umetnikov, 
fotografije domačih fotografov, rokodelski izdelki moj-
strov rokodelcev in mojstric rokodelk, ilustracije, pol-
steni izdelki, sodobni tekstilni izdelki za dom in osebno 
rabo, vse za klekljano čipko, ročno izdelane voščilnice 
in vse potrebno za vaše ustvarjanje, sanjsko cvetje in 
praznične dekoracije. Gostinci pa skrbijo, da smo tudi v 
teh časih deležni njihovih kulinaričnih poslastic.« Bolj 
podrobno predstavitev vseh razstavnih prostorov si je 
mogoče ogledati na Facebook strani: Izložbe domišljije. 

Za nepozabno praznično izkušnjo

Zadnji petek v novembru so svoja vrata odprle Izložbe domišljije, čeprav za zdaj 
le na spletu. Ponujajo obilo navdiha za praznično obdarovanje.

Izložbe domišljije v Rokodelskem centru DUO Foto: arhiv organizatorja

V Sokolskem domu že tradicionalno razstavni prostor namenjajo 
prodajni razstavi fotografov iz Škofje Loke in njene okolice.  
Foto: arhiv organizatorja
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Mateja Rant

Škofjeloški taborniki iz Rodu svobodnega Kamnitni-
ka so se odločili, da bodo tudi v letošnjem veselem 
decembru dobrodelni, srčni in plemeniti. Z dobro-

delno obdarovalno akcijo Škrat za en dan bodo obdarova-
li otroke iz socialno ogroženih družin in jim tako pričarali 
nasmeh na obraz. 

Tovrstno akcijo so škofjeloški taborniki na pobudo 
Roka Šarića in Saše Košenina organizirali že lani, ko jim 
je uspelo obdariti 22 otrok. Pri vodenju akcije sta se letos 
Roku Šariću pridružili še Kaja Mavrič in Adja Novinc, v 
pomoč sta jim bili tudi Fani Mikš in Marjana Jugovec iz 
območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka. Letos z 
navdušenjem ugotavljajo, da jim je uspelo krepko preseči 
lanskoletno število zbranih daril in bodo lahko obdarili 
okrog sedemdeset otrok. Kot poudarjajo, med udeleženci 
letošnje akcije niso zgolj škofjeloški taborniki, ampak se je 
v akcijo vključilo tudi ogromno staršev otrok tabornikov in 
drugih ljudi, nekaj celo iz drugih občin. »Veliko ljudi nam je 
pisalo z željo po sodelovanju še po koncu prijav na akcijo, 
kar kaže, da smo še posebno v sedanji situaciji pripravljeni 
biti dobrodelni in pomagati sočloveku v stisku,« so zado-
voljni organizatorji. Prepričani so namreč, da na ta način 
lahko vsak prispeva k dobrobiti tako sočloveka v stiski 
kot tudi (lokalne) skupnosti, ob tem pa poudarjajo pomen 
zasledovanja vizije taborništva, ki je ustvarjati boljši svet. 

»Škrati« obdarili 
otroke

Društvo tabornikov Rod svobodnega 
Kamnitnika je v sodelovanju z 
območnim združenjem Rdečega križa 
pripravilo dobrodelno akcijo Škrat za 
en dan, v okviru katere so zbirali darila 
za otroke iz socialno šibkejših družin.

Zahvalni plakat za sodelovanje v akciji z logotipom, ki ga je narisala 
Kaja Mavrič

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: DOBRE IN 
ZDRAVE DOMAČE MESNINE, ki je bila objavljena v Ločan-
ki 10. novembra 2020, so: Boris Engelman iz Škofje Loke, ki 
prejme 1. nagrado – darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, 
Alojz Šašek z Jesenic in Jakob Gartner iz Selc, ki prejmeta 2. 
in 3. nagrado – knjigo. Nagrajencem čestitamo!

»Pomembno pa je, da v stiski ljudem nesebično pomaga-
mo in k temu povabimo tudi svoje prijatelje in sorodnike.« 
Prepričani so, da bodo s predajo daril otrokom prinesli vsaj 
malo prazničnega veselja, ki ga sicer ne bi bili deležni.

Udeleženci omenjene akcije so dobili okvirna navodi-
la, kaj kupiti glede na starost in spol dodeljenega otroka. 
V tem tednu bodo darila dostavili Rdečemu križu, kjer jih 
bodo še dopolnili. Vsa darila, ki so namenjena otrokom do 
13. leta, sicer vsebujejo nekaj okusnega za pod zob in kos to-
plega oblačila ali pripomočke za osebno higieno, po želji pa 
je vsak lahko dodal še praznično voščilnico ali sporočilce 
z lepimi mislimi. Žal pa zaradi ukrepov v zvezi s prepreče-
vanjem širjenja covida-19 otrok letos ne bodo mogli razve-
seliti z druženjem v Taborniškem domu v Škofji Loki, kjer 
bi jim pripravili še pogostitev in izdelali čestitke.

Lani jim je uspelo obdariti dvaindvajset 
otrok, letos jih bodo okrog sedemdeset.
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Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Prve decembrske dni nam je narava natresla snega 
in Loka je bila videti kot tista na sliki Ivana Grohar-
ja, po kateri so v Škofji Loki poimenovali vsakole-

tno decembrsko dogajanje. Žal so se morali letos zaradi 
epidemije temu odpovedati, prireditev decembrskega 
festivala Loka v snegu ne bo. Zaradi zelo negotovih raz-
mer zato letos ne bo niti drsališča na prostem, ki je bilo 
na Trgu pod gradom postavljeno lani in so ga Ločani zelo 
lepo sprejeli.     

Toda božično-novoletni čas prinaša novo upanje, je 
čas dobrih želja, zato so mesto lepo praznično okrasi-
li. Čez ulice so napeljali lučke in z njimi izpisali voščila 
prebivalcem, okrašenih je še nekaj novih ambientov. 

Novost je tudi povezava iz starega v novo: praznična 
okrasitev se niza z Mestnega trga na Cankarjev trg, čez 
brv na avtobusno postajo in naprej na Šolsko ulico. Tudi 
letos praznična okrasitev sledi konceptu Sončnega ko-
lesa, ki je gibalo napredka in svetlobe. Prinaša novo živ-
ljenje, veselje, radost in toplino v naša srca. Ker je letos 
druženje omejeno, so lučke namesto v živo in ob mno-
žični udeležbi prižgali virtualno, na Miklavžev večer, ki 
vselej predstavlja uvod v praznični mesec. Virtualen je 
bil tudi Miklavžev obisk.

Praznično dogajanje že nekaj let spremljajo Izložbe 
domišljije. Tudi letos prodajna razstava del umetnikov 
in rokodelcev individualnim obiskovalcem Škofje Loke 
ponuja nepozabno praznično izkušnjo. V skupni akciji, 
v kateri obiskovalcem starega mestnega jedra Škofje 
Loke ponujajo umetniška dela in kakovostne izdelke 
lokalnih rokodelcev, je povezanih petnajst organizacij, 
ki jih koordinira Rokodelski center DUO Škofja Loka 
(Razvojna agencija Sora). Prostore v starem mestnem 
središču namenjajo predstavitvi  del  umetnikov, roko-
delcev, fotografov, oblikovalcev in drugih ustvarjalcev, 
obiskovalci pa med njimi lahko izberejo izvirna in uni-
katna darila, primerna za decembrsko obdarovanje. 
Priložnost za obdaritev pa je tudi LUFt, Loški umetniški 
festival. Tudi ta je letos na spletu namesto na stojnicah 
na Cankarjevem trgu.

Pred letošnjimi drugačnimi prazniki pa v Škofji Loki 
spodbujajo tudi k udeležbi v dobrodelnih akcijah, ki jih 
pripravljajo škofjeloške organizacije in jih podpira tudi 
Občina Škofja Loka z županom Tinetom Radinjo, od ta-
bornikov do Rdečega križa in Karitas, od voščil in obda-
ritve starostnikov z izdelki praznične peke do čeveljčk-
ov, oblačil in hrane za socialno prikrajšanje otroke. Kdor 
pomaga drugim, pomaga sebi, so naslovili ta dobrodelna 
dogajanja; in še: osrečiti druge pomeni osrečiti tudi sebe. 

Kljub vsemu 
praznična Loka

Letos se ne moremo družiti na 
decembrskih dogodkih, kljub vsemu 
pa si lahko pričaramo praznično 
razpoloženje. Veselje in toplino v naša 
življenja lahko prinese praznična 
okrasitev ali pa zadovoljstvo ob 
dejstvu, da pomagamo drugim. 

Tako kot lani je tudi v teh decembrskih dneh Loka praznično zažarela. 

Lani so se ljudje družili ob rekreaciji na mestnem drsališču.  
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Maša Likosar

Kulturno društvo Grable izhaja 
iz zavedanja, da bo trenutna 
situacija minila in da je pot-

reba po stiku z ljubiteljsko in profesi-
onalno kulturo esencialna. »Na prvi 
pogled se zdi, kot bi se življenje v 
tem letu ustavilo. Če pogledamo bo-
lje, pa vidimo, da je prišlo do mnogih 
premikov – in to ne samo na slabše. 
Smo v obdobju tranzicije. Vprašati 
se moramo, kaj je v življenju zares 
vredno. Danes, ko ne moremo v gle-
dališče, na predstavitev knjige ali na 
koncert, se v nas vzbuja hrepenenje. 
Čutimo, da smo za nekaj prikrajšani. 
Iščemo nove načine povezovanja in 
našli smo jih na spletu. Učinek ni 
enak kot pri srečanjih v živo, je manj 
intenziven in zadovoljujoč, nikoli ne 
bo nadomestil živih srečanj. Naši 
spletni dogodki so namenjeni vsem 
generacijam, tistemu, ki ima težave z 
dostopom do računalnika ali tehnič-
ne motnje, pa radi pomagamo,« je po-
jasnila njihova članica Anja Eržen, ki 
v društvu pokriva literarno sekcijo.

Literarne aktivnost prek spleta
Namen njihovih projektov je po-

vezovanje ljudi, ki želijo ustvarjati 
in biti v stiku z ustvarjalci. »'Grabi-
mo' in delamo. Predvsem pa nam je 
na splet uspelo prestaviti literarne 
aktivnosti,« je povedala Erženova. 
Pred kratkim so uspešno zaključili 
z delavnicami ustvarjalnega pisa-
nja Črkosfera, ki so bile namenjene 
mladim in so jih pripravili v sodelo-
vanju z ljubljanskimi Mladimi zma-
ji. V decembru sledita še dve video 

delavnici, kjer bodo besedila pre-
delali v multimedijsko obliko, okoli 
božiča pa bosta izšli tudi Črkosferi-
na tiskana zbirka zgodb in pesmi. 
»V tem projektu je sodelovalo kar 
nekaj nadarjenih mladih pesnikov 
in pesnic, o katerih bomo nedvom-
no še govorili,« je dejala Erženova, 
ki trenutno s Knjižnico Ivana Tav-
čarja sodeluje še v dveh projektih. 
»Ljubitelji branja se mesečno sreču-
jemo na spletnem Bralnem klubu 
Divja Loka, kjer se družimo ob zani-
mivem in aktualnem sodobnem in 
klasičnem slovenskem ali prevod-
nem leposlovju. Dvakrat mesečno 
se srečujemo tudi na Medgenera-
cijski skupini za glasno branje, kjer 
dajemo poudarek glasnemu branju 
in povezovanju različnih generacij,« 
je pojasnila. 

Ker je ena od njihovih glavnih 
usmeritev podpora mladih piscev 
in pisk, so se letos odločili povezati 
s pesnico Nino Medved, ki je zma-
gala na natečaju Urška 2019. Na 
treh literarnih srečanjih bo Med-
vedova skupino mladih pripravila 
na letošnji natečaj in jim pomagala 
pri urejanju besedil za prijavo. »Ni-
gerijski pisatelj in pesnik Ben Okri 
je dejal, da zgodbe lahko premagajo 
strah in naredijo srce večje. Zgodbe 
niso tu zgolj zato, da bi nas razve-
drile. Tu so predvsem zato, da bi nas 
pretresle in premaknile ter naredi-
le dovzetnejše. Morda je zato sedaj 
pravi čas za vzgojo za umetnost, 
ker smo pretreseni od realnosti, ki 
nas obkroža in tako bolj pripravlje-
ni prisluhniti in čutiti,« je sklenila 
Anja Eržen.

Zgodbe so tu zato, da bi nas pretresle

Omejitve zaradi novega koronavirusa so tudi Kulturnemu društvu Grable 
spremenile okolje, v katerem delujejo, a jim to ni vzelo ustvarjalnega zagona. 
Nekaterih aktivnosti trenutno ne izvajajo, druge pa so premestili na splet.

Člani Kulturnega društva Grable tudi v koronavirusnih razmerah »grabijo« in delajo, svojo 
aktivnost so le premestili na splet. Foto: Denys Shadro
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Mateja Rant

Letos je mednarodni natečaj Plakat miru po besedah 
koordinatorke projekta v Lions klubu Škofja Loka 
Silve Košnjek potekal triintridesetič, pri čemer so 

ga v Sloveniji izvedli 24. leto zapored. Z natečajem želijo 
otroke v starosti od enajst do trinajst let spodbuditi k raz-
mišljanju o življenju na našem planetu, o sočutju, o miru 
... Letos so ustvarjali pod naslovom Prispevam k miru.

»Mir je pojem, ki nima oblike ali barve, ni ga mogoče 
meriti, tehtati ali shraniti v železno blagajno. Mir je dob-
rina, ki mora biti dostopna vsem. Mir se nam ponuja v 
vsakem trenutku, v vsakem dihu, v vsakem koraku. Le 
ohranjati ga moramo,« so zapisali ob letošnjem medna-
rodnem likovnem natečaju Plakat miru. Svoja razmi-
šljanja na to temo je prek likovnih izdelkov izrazilo tudi 
81 učencev iz OŠ Ivana Groharja, OŠ Cvetka Golarja, OŠ 

Škofja Loka-Mesto, OŠ Poljane in OŠ Železniki. Pri izboru 
najboljših del sta na pomoč priskočili akademski slikarki 
Agata Pavlovec in Anja Fabiani, v Sokolskem domu ozi-
roma Javnem zavodu 973 pa so poskrbeli za predstavitev 
likovnih izdelkov tudi širši javnosti na svoji Facebook 
strani. Iz vsake šole so izbrali eno najboljše likovno delo 
oziroma plakat, ki ga bodo ocenili še na ravni distrikta. 
Možnost predstavitve svojega izdelka tudi mednarodni 
javnosti so tako dobili: Anej Tavčar iz OŠ Ivana Groharja, 
Blaž Penev iz OŠ Cvetka Golarja, Ivana Jordanov iz OŠ 
Škofja Loka-Mesto, Lejla - Vita Rihtaršič iz OŠ Poljane in 
Nataša Ceferin iz OŠ Železniki.

Skozi slike izrazili 
razmišljanja o miru

Lions klub Škofja Loka je tudi letos za 
šolarje s širšega škofjeloškega območja 
organiziral mednarodni likovni natečaj 
Plakat miru, ki je tokrat potekal pod 
naslovom Prispevam k miru. 

Nataša Ceferin, OŠ Železniki, mentorica Polona Kovač

Lejla - Vita Rihtaršič, OŠ 
Poljane, mentorica Mihaela 
Žakelj

Blaž Penev, OŠ Cvetka Golarja, mentorica Vanja Jordanov

Ivana Jordanov, OŠ Škofja Loka-Mesto, mentorica Maja Reven

Anej Tavčar, OŠ Ivana Groharja, 
mentorica Milojka Bozovičar  
Gantar



Vse za okusne praznike 

Veliki mešani 
hlebec 
• 1500 g

3,29

Pšenična moka 
Manitoba 
• 1 kg

2,89 Modelni
kruh
s semeni
• 500 g

Orehova
potica 
• 500 g

Njoki 
s skuto 
• 500 g

Ponudba velja od 3. 12. do 16. 12. 2020 v trgovinah Mlinotest.

Ponudba velja od 17. 12. 2020 do 6. 1. 2021 v trgovinah Mlinotest.

PEKS, Kidričeva cesta 53, 4220 Škofja Loka • RETEČE, Reteče 99, 4220 Škofja Loka • SELCA, Selca 21, 4227 Selca • SORA, Sora 6a, 1215 Medvode 
•ŽELEZNIKI, Trnje 35, 4228 Železniki

Ročno izdelano izpod rok

pekovskega mojstra Skubica

Najboljša moka za zahtevno peko

0,79
0,99

-20%

3,99
5,59

-29%
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Naše none
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Vilma Stanovnik,  
foto: Gorazd Kavčič

Med športniki, ki bi decem-
bra morali biti na treningih 
in tekmah, so tudi alpski 

smučarji. V škofjeloškem smučar-
skem klubu jih vzgajajo okoli se-
demdeset, te dni pa čakajo, kaj jim bo 
prinesla zima. »Stiki med trenerji in 
mladimi tekmovalci potekajo na da-
ljavo, gre pa zgolj za kondicijske tre-

ninge. V klubu imamo pet trenerjev, 
poleg tega pa še več vaditeljev. Jese-
ni so mladi že trenirali na tujih lede-
nikih, od začetka ukrepov pa smuča-
nje ni več mogoče,« pravi predsednik 
Smučarskega kluba Alpetour Janez 
Dekleva in dodaja, da so prejšnji te-
den morali odpovedati tudi tradici-
onalni smučarski sejem. »Povsem 
nad organizacijo še nismo obupali. 
Če bodo razmere dovoljevale, bomo 
morda sejem izpeljali do zimskih 
šolskih počitnic,« pravi Dekleva in 
dodaja, da v klubu še niso obupali 

tudi nad organizacijo tradicionalne-
ga Pokala Loka. »Sredi februarja na-
črtujemo že 46. Pokal Loka. Priprave 
potekajo in upamo, da bodo takrat 
pogoji takšni, da bomo tekmovanje 
lahko izpeljali. Zavedamo se, da bo 
udeležba okrnjena, vseeno pa si želi-
mo, da tekmo vendarle speljemo. Gre 
pač za tradicionalno prireditev, ki je 
še nikoli nismo odpovedali,« je še po-
vedal Janez Dekleva, ki je tudi vodja 
tekmovanja za Pokala Loka.

Za smučarje zelo  
posebna zima

Smučarski klub Alpetour je oktobra moral zaključiti 
priprave na sezono, še vedno pa se pripravljajo na 
februarski Pokal Loka. 

Predsednik Smučarskega kluba Alpetour 
Janez Dekleva 
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info@secnik.eu   l  www.secnik.eu

V letu 2021 vam želimo obilo zdravja, sreče in uspehov!
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Težko je igrati  
brez 
navijačev

Športniki, tudi loški rokometaši (na sliki v napadu Aljaž Jesenko), še vedno igrajo pred 
praznimi tribunami.

tednom igrajo tudi zaostale tekme. 
Vse seveda pred praznimi tribuna-
mi, česar Škofjeločani niso vajeni. 
»Tekme brez gledalcev za nas seve-
da niso takšne, kot so bile prej, ko so 
bile tribune polne. Odsotnost navi-
jačev vpliva tudi na sodnike, igralci 
pa nimamo več prednosti domače-
ga igrišča. Včasih se počutimo, kot 
bi igrali trening tekme,« pravi Aljaž 
Jesenko, ki je s 23 leti med bolj iz-

kušenimi v ekipi in pomemben adut 
trenerja Roberta Beguša. »Dolgo smo 
bili brez tekem, nato so se nekateri 
poškodovali. V zadnjem času smo 
igrali dvakrat tedensko, dvakrat te-
densko se je bilo treba tudi testirati. 
Zagotovo to ni dobro, a s tem smo se 
morali sprijazniti. Spodbujamo se 
med seboj, druži nas tudi dejstvo, da 
vsi radi igramo rokomet,« še dodaja 
Aljaž Jesenko, sicer doma iz Veštra.

Vilma Stanovnik  
Foto: Gorazd Kavčič

V času epidemije je večina tek
movanj prekinjenih, na igri-
ščih pa ostaja večina prvoli-

gašev, ki tekmujejo v najmočnejših 
domačih ligah in mednarodnih tek-
movanjih. Tudi škofjeloška roko-
metna ekipa Urbanscape Loka se je 
prejšnji mesec vrnila v tekmovalni 
ritem, ki je zaradi preloženih tekem 
v zadnjem času naporen, saj med 
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ONLINE VADBA 
 funkcionalna vadba  pilates  flex45

6 TERMINOV TEDENSKO 
(2 jutranja termina / 4 večerni termini)

s sprostilnim, razvedrilnim in krepilnim  
učinkom na vaše telo

BONUS - 2 termina pod vodstvom vaditeljice 
fizioterapevtke vključujeta tudi odgovore na vaša  
online vprašanje s področja lokomotornih težav

  Nudimo poskusni tedenski dostop 

 info@vgibanju.si     040 99 00 22
LET

Zaživite z nami v gibanju

Oglas Locanka_173x116_v Gibanju.indd   3 2 Dec 2020   09:53:59

Športni klub V gibanju ima že več kot 
dvajsetletno tradicijo. Njegov strokov-
ni vodja je Barbara Šogorič, profesorica 
športne vzgoje. »Skozi zgodovino kluba 
se odražajo obdobja mojega življenja. V 
ustanovnem letu 1997 sem vodila sku-
pinske vadbe za študente, kasneje sem 
dodajala vadbe za nosečnice, mame in 
za otroke z zelo uspešnim glasbeno-gi-
balnim programom Bamberbam. Sedaj 
se čedalje bolj osredotočam na vadbe, 
ki so prilagojene populaciji po 35. letu. 
Prilagojene v smislu zavedanja procesov, 
ki se začno pojavljati v tem starostnem 
obdobju, zavedanja posledic stresnih ob-
dobij, ki jih večina izmed nas vsaj enkrat v 
življenju občuti in gre skoznje, in v zave-
danju različnih kroničnih težav, bolečin, ki 

se začnejo pojavljati, in med katerimi so 
najpogostejše bolečine v hrbtenici. Vse to 
upoštevam redno pri snovanju vsebine za 
vadbo,« pravi Barbara Šogorič.
Poudarja, da je gibanje nujno potrebno za 
zdravje, koristno za napredek in ohranja 
zdrav duh v zdravem telesu. Je sprostitev 
in razbremenitev, daje dodatno moč za 
premagovanje izzivov, ki so pred nami. V 
zavedanju vsega naštetega članom kluba 
tudi v obdobju epidemije covida-19 omo-
gočajo vadbe, le da so jih preselili na splet. 
»Letošnja situacija nas je po prvem zaprtju 
telovadnic sprva pripeljala do vadbe na 
prostem, ki smo jo uspešno izvajali poleti, 
oktobra pa do vadbe na spletu. Zdaj smo 
dostopni povsod in vsem, ki želijo krepiti 
telo in duha pod strokovnim vodstvom 

in v družbi, kajti motivacija za gibanje je v 
skupini pogosto večja,« pravi. 
Zanimanje za tovrstno vadbo je. »V dobrem 
mesecu dni je v vadbo na spletu vpisanih že 
več kot sto članov. Poraba njihovega časa je 
s tem načinom vadbe manjša, zato vadijo 
pogosteje, z neposredno komunikacijo tudi 
izboljšujem njihovo izvedbo vaj. Slabost pa 
je v tem, da je vadba prek ekrana, večina 
pa že tako večji del delovnega časa preživi 
za računalniki. Zato pogosto izvedem tudi 
vaje za sprostitev oči in hkrati potek vaje 
opisujem čim nazorneje, s čimer je možno 
vajo izvesti z manj pogledi v ekran,« je še 
povedala Barbara Šogorič in za konec do-
dala, da udeleženci spletne vadbe v špor-
tnem klubu V gibanju sporočajo, da so po 
njej bolj sproščeni, zadovoljni in veseli. 

Ostali v gibanju,  
vadbo preselili na splet
»V Športnem klubu V gibanju smo sedaj dostopni povsod in vsem,  
ki želijo krepiti telo in duha pod strokovnim vodstvom in v družbi,« 
pravi Barbara Šogorič, profesorica športne vzgoje, ustanoviteljica  
in strokovni vodja kluba V gibanju. Barbara Šogorič
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NAJBOLJŠ I MED PRVIMI
Električna Kolesa

HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝

Yamaha PW-ST  70Nm
Yamaha 500Wh

Cena: 2.999 €  akcija 2.400 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0
Yamaha PW-ST 70Nm

Yamaha 500Wh

Cena: 2.699€  akcija   2.199 €

WINORA Tria N7f
BOSCH Active Plus 50Nm

BOSCH 400Wh

Cena: 2.399€  akcija   1.899 €

HAIBIKE ALLMTN 7
Polno vzmeteno 29˝/27˝
Yamaha PW-X2  80Nm
Yamaha 600Wh

Cena: 6.199 €

NOVO2 02 1

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. www.a2u.si  T 04 29 27 200
ODLIČNA ZALOGA

e - koles

NNA

JESEN2020akcija 

WINORA Tria N7fN7fN7fN7ff
BOSCH Active Plus 50Nm

HAIBIKE HARDNINE 7
Yamaha PW-ST 70Nm
InTube 630Wh

Cena: 2.999 €

HAIBIKE TREKKING 6  LOWSTEP
Yamaha PW-SE 70Nm
Yamaha 500Wh

Cena:  2.799 €



»Letošnja jesen je drugačna, a prebivalci Škofje Loke, Poljanske in Selške 

doline imamo veliko srečo – veliko časa lahko preživimo zunaj, obdani s 

čudovito naravo. Prisluhnite Jerneju Tozonu, ki vas z glasbo popelje na 

potep po naših krajih …« so ob videospotu, v katerem Jernej prepeva o tem, 

kako bi rad poslal pozdrav iz krajev, kjer živi, zapisali na Facebook profilu 

Visit Škofja Loka A. B.  Foto: A. B.

Decembrski LUFt – Loški 
umetniški festival se je tokrat 
preselil na splet. Organizatorji 
so povabili k obisku virtualne 

izvedbe na svojih družbenih 
omrežjih, vsak dan pa so na 

Facebook profilu predstavljali 
tudi sodelujoče na unikatni 

spletni tržnici in njihove izdelke. 
Ker bi bil to že 43. LUFt po vrsti, 

na njem sodeluje 43 ustvarjalcev. 
Virtualni LUFt bo trajal do konca 

decembra. Bogatijo ga tudi 
nagradne igre. A. B. Foto: A. B.

Jan Plestenjak je v sodelovanju 
z »najboljšim sosedom« v 
minulih dneh na Facebooku 
vabil na ogled spletne 
premiere glasbene božične 
zgodbe oziroma nove pesmi 
in videospota zanjo, ki se je 
zgodila v soboto popoldne na 
Youtube kanalu omenjenega 
trgovca. Zanimanja za 
premierni ogled pesmi Meni 
dobro je ni manjkalo. A. B.  
Foto: A. B

Emi Nikočević, ki se ga spominjamo tudi iz televizijskega šova Bar, 
kasneje pa je postal znan po udeležbi na številnih maratonih, letos 
ostaja doma. To pa ne pomeni, da ne teče vsak dan – glede na čas 
pač po Škofji Loki. Septembra je zamenjal tudi službo, ostaja sicer v 
bančništvu, naredil pa je še korak naprej: vpisal se je na študij prava 
in managementa infrastrukture in nepremičnin na Evropski pravni 
fakulteti. A. B. Foto: osebni arhiv

Domačinka Lea Filipovič, ustvarjalka spletnih 

vsebin, znana tudi pod imenom Lepa afna, 

kljub temu da zaradi koronavirusnih razmer 

ostaja doma, redno skrbi za urejen in negovan 

videz. Pravi, da se še posebno v decembrskih 

dneh rada razvaja in se enostavno polepša 

le zaradi sebe. V svoj osebni stil vnese več 

rdeče barve, ki odraža božično in novoletno 

praznično vzdušje ter tudi njeno razigrano 

osebnost. M. L.  Foto: osebni arhiv 

Čivkarije.
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V isoška pečenka, mehka na
vznoter in hrustljava nav
zven, izvira z Visokega v 

Poljanski dolini v neposredni bližini 
Škofje Loke. Včasih so jo pripravljali 
po lastnem receptu na visoški doma
čiji, danes pa se pogosto znajde tudi 
na krožnikih v naših domovih. Pove
zan kos svinjske zarebrnice, v kate
rega smo vložili korenje in ga obložili 
z rezinami limone, česna, peteršilja 
in lovorjevega lista, na vrhu pa za
taknili nekaj nageljnovih žbic, vas bo 
očaral s svojim okusom.

Sestavine:

•  1,2 kg svinjske zarebrnice s kostmi
•  2 tanjša korenčka
•  2 stroka česna
•  nageljnove žbice
•  kumina
•  lovorjev list
•  sol, mleti poper
•  limonine rezine
•  vrvice za povezovanje

Visoška pečenka

Med tradicionalnimi loškimi jedmi, ki so jih v okviru projekta Okusi loškega 
podeželja zbrali na Razvojni agenciji Sora, smo tokrat izbrali visoško pečenko,  
ki jo lahko postrežemo tudi na praznično pogrnjeni mizi.

Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Priprava: Korenčka olupimo in ju blanširamo v vreli slani vodi. Zarebr
nico po sredini prebodemo s tanjšim nožem, v odprtino damo malo soli in 
korenčka. Tik ob kosti zarebrnico zarežemo do treh četrtin. Cel kos mesa 
solimo, popramo, v zarezo pa damo rezine limone, lovor, na tanke rezine na
rezan česen in kumino. Zarebrnico povežemo z vrvico, po zgornji strani pa 
v meso zataknemo nekaj nageljnovih žbic. Pečenko spečemo po ustaljenem 
postopku, pečeno narežemo in ponudimo z nastalo omako.

Zahtevnost:        // Čas priprave: 2 uri 20 minut
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04 515 30 08
031 351 345
030 400 466

info@dimko.si
termin@dimko.si

Vesele praznike in  
srečno novo leto 2021!

Maša Likosar

Z malo ustvarjalne žilice sami lahko izdelamo 
praznično dekoracijo za notranje prostore. »Pri 
izdelavi božično-novoletnih aranžmajev in ok-

rasja za božično drevo ali dom si lahko pomagamo z 
naravnimi materiali in plodovi. Uporabni so storži bo-
rovcev, žir, želod, kostanj, tudi listi bršljana, hrasta ali 
divje trte. Obogatimo jih tako, da jih popršimo s tradi-
cionalno zlato ali srebrno barvo, na storže navežemo 
barvne vrvice, liste pa pripnemo z manjšimi ščipalka-
mi. Suho cvetje je krhko in se lomi, zato morda za okra-
ševanje drevesa ni primerno, si pa lahko z njim polep-
šamo namizne aranžmaje,« je dejal Ribič in poudaril, 
da je smiselno pobrskati po škatlah, kjer so shranjeni 
okraski preteklih let, te osvežiti in jih ponovno uporabi-
ti. »V zadnjih letih so bili prazniki vse prej kot skromni. 
Tokrat bi bilo smiselno, da si jih tudi z vidika floristike 
obarvamo drugače. V ospredje postavimo medgenera-
cijsko povezanost, solidarnost in predvsem družinsko 
življenje. Skupaj ustvarjamo iz tistega, kar nam ponu-
jata dom in narava,« je dodal Ribič. Po smernicah, ki jih 
je letos izdala floristična stroka, sta med bolj aktualni-
mi barvami turkizna in zlato medeninasta. 

Naj bo letos vir 
navdiha narava

Ob koncu leta, ki je daleč od ustaljenega, 
se bo po besedah predavatelja in 
strokovnjaka za hortikulturo Petra 
Ribiča treba znajti tudi pri okraševanju. 



Pošta Slovenije priporoča: 
letos čim prej oddajte praznične voščilnice  
in opravite spletne nakupe daril! 
Leto 2020, ki nam je postreglo z
najrazličnejšimi izzivi in omejit-
vami, se počasi izteka. Letos si 
še bolj kot v preteklih letih 
želimo, da bi bilo prihodnje 
leto zdravo in srečno. Ker 
je tudi v teh izjemnih časih 
lepo dobiti klasično, z roko 
napisano voščilnico, smo 
vam poleg bogate ponudbe 
božičnih in novoletnih voščilnic ter 
razglednic pripravili tudi lepe poštne znamke z božičnimi 
in novoletnimi motivi. Znamke so na voljo v zvežčkih s 
po 12-imi znamkami z enako nominalo ali kot posamezne  
znamke. Na vseh poštah (razen pogodbenih) pa že lahko 
kupite tudi nove vinjete za leto 2021. 

Po novoletna darila v PS Paketomat
Zaradi koronavirusa se bo letos tudi božično nakupova-
nje še v večjem obsegu kot sicer preselilo na splet. V letu 
2020 že opažamo več kot 40-odstotno rast paketnih po-
šiljk, v zadnjih tednih pa se je število paketov v dostavi 
v primerjavi z lanskim letom podvojilo. Ker pričakujemo, 
da bo prenos paketov iz spletnih trgovin v predpraznič-
nem času zaradi izjemnih razmer presegel vsa pričako-
vanja, temu primerno uvajamo dodatne kapacitete za 
dostavo in tudi za prevzem morebitnih vračil.
Za varno dostavo pošiljk priporočamo uporabo vseh 
alternativnih oblik izročanja pošiljk – PS Paketoma-
tov, paketnikov Direct4.me, dostavo na dogovorjeno 
lokacijo – ter tudi alternativne kontaktne točke (kot so 
Petrolovi in Molovi bencinski servisi). 
Hvala vsem našim strankam za sodelovanje, razumeva-
nje in potrpljenje v situacijah, ko vse ne poteka gladko.  
Hvala vsem, ker spoštujete navodila in 
sledite priporočilom za zajezitev 
širjenja novega koronavirusa: 
nosite maske, si razkužujete 
roke in ohranjate varnos tno 
razdaljo, četudi to ni ved-
no lahko. Želimo vam pri-
jeten december ter srečo in 
zdravje v letu 2021!

Zaradi povečanega prometa v decembru vam priporoča-
mo pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic, 
voščilnic ter paketov. Na Pošti Slovenije pa bomo poskrbeli, 
da bodo vaša voščila pravočasno prispela v prave roke.

Priporočamo pravočasno  
oddajo pošiljk
Ker se glede na trenutno epidemiološko situacijo raz-
mere v prometu s pošiljkami tako doma kot v tujini 
stalno spreminjajo, vas prosimo, da letos tako s po-
šiljanjem vaših novoletnih voščil kot tudi s spletnimi 
nakupi pohitite ter pošiljke oddate v prenos čim prej. 
Do 23. decembra 2020 začasno podaljšujemo delov-
ne čase določenih pošt (seznam je na www.posta.si) za  
eno uro, in sicer od ponedeljka do petka, da bi vam tako 
omogočili varen obisk pošt brez predolgega čakanja. 
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Maša Likosar

Sonja Jerič Štefe, učiteljica stro-
kovnih modulov hortikulture 
v BC Naklo, je podala koristne 

napotke za zavijanje daril. Ko se loti-
mo aranžiranja darila, imejmo vedno 
v ospredju obdarovanca in v zavija-
nje vnesimo njegove lastnosti in naj-
ljubše barve, pojasnjuje sogovornica. 
Ločimo dva načina zavijanja. »Prvi je 
odprti tip aranžiranja, kar pomeni, da 
se darilo v celoti ali delno vidi. Dru-
gi je zaprti tip, kjer se darilo ne vidi 
in je v celoti aranžirano v dekora-
tivni papir,« je dejala. Za prihajajoče 
praznike svetuje zaprti tip zavijanja, 
saj tako zlasti pri otrocih dosežemo 
večje presenečenje. V tem času po-
segamo po materialih, ki so obarvani 
v kombinacijah rdeče, bele, zlate in 
srebrne barve. »Trenutno je modno 
elegantno in umirjeno zavito darilo, 

kar pomeni, da ni bogatih okraskov. 
Vsekakor dodamo nekaj okrasja, a 
maksimalno dva ali tri različne de-
korativne elemente, ki se večkrat 
ponovijo. Primerne so zvezdice, bun-
kice, škorenjčki ali pentlja. Lahko 
uporabimo tudi suho sadje, cimetove 
palčke, orehe, lešnike,« je dejala in 
poudarila, naj dekoracija ne bo vred-
nejša od darila, po pravilih ne sme 
presegati tretjine njegove vrednosti. 

Ko zavijamo darilno škatlo, bodi-
mo pozorni, da jo papir v celoti prek-
rije. »Škatlo obrnemo na glavo in jo 
postavimo na papir. Zavijanja se lo-
timo vedno po daljši stranici škatle. 
Preden pritrdimo papir skupaj, ga 
zapognemo in šele nato prilepimo z 
lepilnim trakom ali vročim lepilom. 
Pri finih elementih darila uporabimo 
vrvico in jih previdno privežemo na 
škatlo,« je še pojasnila in sklenila, da 
tudi lepo zavito darilo ni pravo darilo 
brez smiselne vsebine in skladnosti 
vseh njegovih elementov.

Modno je 
elegantno 
zavito darilo 

Lično zavito darilo že 
brez besed sporoča 
našo naklonjenost do 
obdarovanca. 
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 POPRAVILO ČEVLJEV
 POPRAVILO AVTODALJINCEV 

 IZ DE LAVA KLJU ČEV  
 VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA

ŠE TI NA MAR KO, s. p.  
T: 01/3611 207, GSM: 031 77 11 88

MERCATOR CEN TER MED VO DE
Srečno 2021!

         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2021!

OTROŠKI ZOBOZDRAVNIK
Prvi stiki naših otrok z zobozdravnikom pomembno vplivajo na 
njihov kasnejši odnos in sodelovanje v primeru, ko potrebujejo 
pomoč. Zato smo v zobozdravstvenem centru Osovnikar v 
naše delo vključili otroško zobozdravnico.
Ker si otroci po navadi zob ne umivajo tako temeljito kot 
odrasli, je pomembno, da je obisk zobozdravnika že v začet-
ku del njihovega življenja. Zaradi njenih dolgoletnih izkušenj z 
otroci, bo vaš otrok izgubil strah pred zobozdravnikom. 

www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

Otroku bo na prijazen način prikazala kaj se zgodi, če si 
zobkov ne bodo umivali in jih na zabaven način poskušala 
prepričati, zakaj je pomembno, da skrbijo za svoje zobe in 
zakaj je dobro, da obiskujejo zobozdravnika.
Čeprav imajo otroci najprej mlečne zobe je njihova higiena 
še kako nujna. Z dobro in ustrezno higieno poskrbimo za 
zdravo dlesen in s tem tudi za zdrave zobe. Prav je, da se 
naši otroci zavedajo, da so zdravi zobje pogoj za zdravo 
življenje.

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com



V Peksu želijo postati prepoznavni po 
butični ponudbi kruha za zahtevne kup-
ce, ki cenijo ročno delo in visoko kako-
vost. Izbrali so pet Mlinotestovih proda-
jaln, poleg Peksa na Trati še prodajalne 
Sora, Reteče, Železniki in Selce. Trenu-
tno so dnevno v ponudbi štiri različne 
vrste kruha, v nadaljevanju pa bodo dali 
večji poudarek butičnim izdelkom, širši 
ponudbi kruha in pekovskemu pecivu 
ter povečanju količin. 

Na voljo so veliki mešani hlebec, do-
mači polbeli kruh, modelni kruh s se-
meni in domača bela štruca z otrobi. 
»Prvi je pšenični mešani kruh, narejen iz 
pšenične polbele in črne moke ter ržene 
moke. Je tipičen gorenjski hlebec, nare-
jen po stari Peksovi recepturi. Drugi je 
pšenični polbeli kruh, narejen iz polbele 
pšenične moke z dodatkom sončnične-
ga olja, kar daje kruhu izredno mehkobo 
in voljnost. Kruh za sladokusce. Tretji je 
pšenični mešani kruh s semeni, narejen 
iz polbele pšenične moke in ržene moke 
z dodatkom bučnih in sončničnih se-
men. Za vse tiste, ki dajo nekaj na zdrav 
življenjski slog. Četrti pa je pšenični beli 
kruh, izdelan iz pšenične bele moke in 
polnozrnate moke – za vse tiste, ki še 
vedno prisegajo na beli kruh, dodatek 
polnozrnate moke pa mu da bolj poln 
okus, tisto piko na i,« je pojasnila Ingrid 
Novak, vodja Mlinotestove pekarne 
Peks Škofja Loka. 

Ročno pripravljen kruh ima hrustljavo 
skorjo in mehko sredico

Sveže pečen butični kruh pripravlja 
Mlinotestov pekovski mojster Matjaž 
Skubic v zgodnjih jutranjih urah na tra-
dicionalen način, z ročnim mesenjem in 
ročnim oblikovanjem. »Matjaž Skubic 
je doma iz Škofje Loke in je v Mlinote-
stu Peks že zelo dolgo, s peko kruha se 

ukvarja že polnih 35 let. Čeprav ne bo 
priznal, svoje delo opravlja z veseljem, 
strastjo in veliko predanostjo,« je dejala 
Novakova in nadaljevala: »Delo začenja 
okrog tretje ure zjutraj in zaključi do 
osmih. Odgovarja mu, da je nekaj ur 
v pekarni čisto sam, takrat mu družbo 
delajo radijski valovi, ob šestih pa se 
razveseli družbe sodelavk, ki nastopijo 
dopoldansko izmeno v pekarni. Ko se 
bodo njegovi izdelki dodobra uveljavili 
v Mlinotestu Peks, načrtujemo širitev 
ponudbe in večji poudarek na ročni 
pripravi.« Matjaž Skubic poudarja, da si 
moraš za pripravo kruha vzeti čas. Z leti 
je pridobil občutek za prave količine in 
postopke ter za čas, ki ga kruh potrebu-
je za počitek in v peči. Številne receptu-
re ima v glavi, a skrivnosti odlične peke 
ne izda, to so skrbno varovane tehnike, 
ki so samo njegove. Aktivno spremlja 
tudi trende v pekarstvu ter na terenu 
zbira informacije o željah in pričakova-
njih kupcev. Pri izdelavi butičnega kruha 
uporablja sodobne postopke, kot sta 

avtoliza in daljše počivanje testa v ko-
tlih. Tako ostane kruh dalj časa svež, ima 
mehko sredico in hrustljavo skorjo, ka-
kovost kruha izpod njegovih rok je višja, 
okus in vonj pa sta izrazitejša.  

Vabljeni v Mlinotestove prodajalne

Ker dostave kruha na dom še ne zago-
tavljajo, vas vabijo v njihove prodajal-
ne. Peka kruha poteka v prostoru ob 
trgovini na Trati, razmišljajo pa, da bi 
enako kot v Mlinotestovi prodajalni v Aj-
dovščini kupcem za stekleno površino 
omogočili vpogled v pripravo kruha ter 
tako še povečali občutek domačnosti. 
Odziv kupcev na ponudbo butičnih vrst 
kruha je zelo dober in kaže na to, da so 
se odločili za pravo pot. Dnevna zaloga 
butičnega kruha namreč pogosto poide 
mnogo pred zaključkom delovnika nji-
hovih trgovin.

Butična peka kruha v Mlinotestu Peks
V Mlinotestu Peks Škofja Loka so letos avgusta uvedli butično peko kruha z namenom,  
da popestrijo ponudbo kruha v lastni maloprodaji v Škofji Loki in njeni bližnji okolici 
ter s tem postanejo še privlačnejši za obstoječe in nove kupce.

Mlinotestov pekovski mojster Matjaž Skubic pripravlja sveže pečen  
butični kruh. / Foto: arhiv Mlinotest

www.mlinotest.si! Oglasno sporočilo
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

Dacia priporoča   dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun 
kredita nudi naslednje kreditne pogoje za nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 13.740 € z DDV, s pologom v višini 3.750 € in financirano 
vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek Eko sklada 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na 
informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani  https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in 
zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–7,640 l/100 km. Emisije CO2: 137–173 g/km. Emisijska 
stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0161–0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27.  Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev 
WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia Duster ECO-G

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Na plinski pogon

+ paket zimskih pnevmatik

 že za 
89 €
na mesec
z                          kreditom*

Zaključeno je glasovanje bralcev, 
gledalcev in poslušalcev deve-
tih slovenskih medijev, ki sode-

lujejo pri izboru Slovenski avto leta. 
Ti so izbrali pet finalistov, to so: nova 
Škoda Octavia, Volkswagen Golf, Pe-
ugeot 2008, Renault Captur in Hyun-
dai Tucson. Blizu finala so bili tudi 
Audi A3, električni Volkswagen ID.3, 
Seat Leon in Toyota Yaris.

V izboru za Slovenski avto leta 
2021 lahko sodelujejo modeli novih 
avtomobilov, ki so prišli na slovenski 
trg v letu 2020 in je bilo do 30. no-
vembra 2020 registrirano najmanj 25 
primerkov. Letos je bilo v igri 18 kan-
didatov in 12 znamk, glasovanje pa je 

potekalo od konca septembra do kon-
ca novembra. Izbor je bil sestavljen iz 
zelo raznolike druščine kandidatov, 
med katerimi je bilo devet športnih 
terencev in tudi eno povsem električ-
no vozilo. V igri so bili: Audi A3, DS 
3 crossback, Ford Kuga, Ford Puma, 
Hyundai I10, Hyundai I20, Hyundai 
Tucson, Mercedes Benz GLA, Merce-
des Benz GLB, Nissan Juke, Peugeot 
2008, Peugeot 208, Renault Captur, 
Seat Leon, Škoda Octavia, Toyota Ya-
ris, Volkswagen Golf in Volkswagen 
ID.3. V finale se lahko uvrsti le po en 
predstavnik avtomobilske znamke. 

Letos so organizatorji zbrali 
25.379 glasov in kar 4.238 jih je šlo 

Škodi Octavii, tako upravičeno lahko 
pričakujemo njeno visoko uvrstitev, 
če ne celo zmago, ki si jo po napo-
vedih tudi najbolj zasluži. Vendar pa 
lahko glasovi novinarjev sodelujočih 
medijev karte še dobro premešajo. 
Končni zmagovalec bo znan v začet-
ku prihodnjega leta, 9. januarja 2021, 
na sklepni prireditvi v centru varne 
vožnje na Vranskem. 

Avto za Slovence mora biti prime-
ren slovenskemu avtomobilskemu 
trgu, poleg tega so poglavitni kriteriji 
še: oblika avtomobila, vozne zmoglji-
vosti in lastnosti, funkcionalnost, 
gospodarnost, varnost in cenovna 
umestitev. 

Slovenski avto leta 2021

To je pet finalistov, zmagovalec bo znan 9. januarja 2021.
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Peugeot 2008

Škoda Octavia

Volkswagen Golf

Hyundai Tucson

Renault Captur

Zapelji tistega, o katerem že dolgo sanjaš, 
in odpelji novega Opla iz zaloge takoj!

*Akcija velja za določene modele Opel iz zaloge in pod določenimi pogoji. Primer informativnega 
izračuna operativnega najema za fizično osebo Opel Corse 1.5d Edition: maloprodajna cena vozila 
z DDV je 15.790 EUR; mesečna najemnina vozila je 219,90 EUR v primeru, da se najemnina sklepa za 
60 mesecev; višina pologa je 0%. DDV je obračunan v obrokih. Skupni znesek za plačilo je 13.194 EUR. 
Stroški registracije, zavarovanja, nadomestila za uporabo cest, tehničnega pregleda in rednega ter 
izrednega vzdrževanja niso vključeni v mesečni najem. Velja omejitev prevoženih kilometrov 20.000 km 
letno in pogodbeno pravilo, da za registracijo, zavarovanje in vzdrževanje vozila najemnik poskrbi v 
Avtotehni VIS. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Opel v Avtotehni VIS. 
Povprečna poraba goriva (kombinirano): 3,4 – 5,8 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 90 – 132 g/
km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0162 – 0,0406 g/km. 
Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00017 – 0,00074 g/km. Število delcev 
pri dizelskih motorjih: 0,05E11– 4,48E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolične.

S predložitvijo tega kupona do 15.01.2021 v Avtotehni VIS Škofja Loka  za vas 
opravimo zaščito podvozja po ceniku, ki je objavljen na spletni strani in vam priznamo 
50 % popusta na storitev. Obvezna je predhodna rezervacija termina za storitev.

ODPELJI SVOJEGA OPLA
BREZ KREDITA,
BREZ LEASINGA,
BREZ POLOGA.

KU
PO

N

popust pri ZAŠČITI PODVOZJA

50 %

CORSA 
že za 219,90 € / mesec

CROSSLAND X 
že za 239,90 € / mesec

GRANDLAND X 
že za 289,90 € / mesec 

Avtotehna VIS Škofja Loka
Grenc 37
4220 Škofja Loka

04 502 40 00
info.skl@avtotehna-vis.si
www.opel.avtotehna-vis.si

Ekskluzivno v Avtotehni VIS
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos 
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naro-
čnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogo-
sto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan, pač 
pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna 
in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno 
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice 
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na 
obisk prihajal tudi v času krize.

Mateja Rant

Razstavo je v sodelovanju s Tehniškim muzejem 
Slovenije pripravila Razvojna agencija Sora na 
podlagi študije razvoja kolesa na Slovenskem, ki 

je bila izdelana v okviru projekta E-nostavno na kolo. 
Izsledke raziskave so predstavili na petih panojih, ki so 
sestavljali potujočo razstavo.

»Kolesarjenje je vsako leto bolj priljubljena oblika re-
kreacije, obenem pa se razvija tudi uporaba kolesa kot 
prevoznega sredstva, ki se spodbuja v okviru trajnostne 
mobilnosti,« so pojasnili organizatorji in razložili, da so 
kolesa skozi zgodovino doživela velik razvoj – od tekal-
nega stroja, ki ga je leta 1817 patentiral nemški gozdar, pa 
do današnjih električnih koles, po katerih je vse več pov-
praševanja. Na razstavi so predstavili kolesa iz različnih 
obdobij njihovega razvoja. Podrobnejše izsledke, na kate-
rih temelji razstava, pa so strnili v brošuri Razvoj kolesa 
na Slovenskem. V Škofji Loki so razstavo dopolnili s pri-
kazom starih koles ne samo na fotografijah, ampak tudi 
v živo. V društvu Rovtarji – smučanje in kolesarjenje po 
starem je namreč kar nekaj zbiralcev starih koles in rep-

lik, zato so jih povabili k sodelovanju. Nekaj koles iz svoje 
zbirke sta prispevala Brane Tavčar in Marjan Dolenc. 

V Sokolskem domu, ki je ta čas zaprt, se kljub temu 
trudijo kulturo še naprej širiti vsaj po spletu. »Po razstavi 
koles smo pripravili še spletno predstavitev likovnih iz-
delkov otrok, ki so sodelovali pri projektu Plakat miru, ki 
ga organizira Lions klub Škofja Loka in ga že več let gos-
timo v naši Galeriji,« je pojasnila Agata Pavlovec in doda-
la, da so sočasno v Oknu Loške hiše postavili še razstavo 
glinenih figur, ki so jih pod mentorstvom Milojke Bozovi-
čar Gantar izdelali učenci OŠ Ivana Groharja. »Okno Loške 
hiše je tako skoraj edina 'izložba' v mestu, v kateri si je mo-
goče razstave ogledati v živo.« Ta čas je na ogled razstava, 
ki je del promocije Izložb domišljije.

O kolesih skozi čas
V drugi polovici oktobra si je bilo 
mogoče v Sokolskem domu ogledati 
potujočo razstavo Razvoj kolesa kot 
prevoznega sredstva na Slovenskem.

Razstava o starih kolesih v Sokolskem domu
Foto: arhiv Sokolskega doma

Kolesa so skozi zgodovino doživela velik 
razvoj – od tekalnega stroja, ki ga je leta 1817 
patentiral nemški gozdar, pa do današnjih 
električnih koles, po katerih je vse več 
povpraševanja. Na razstavi so predstavili 
kolesa iz različnih obdobij njihovega razvoja.
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 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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Toliko o vodi 
 Če bi bila voda dobra, bi žabe imele 

vsaj tristo kilogramov!

Petelin prvak
 »Gospod natakar, tale petelin je pa 

povsem neužiten.«
»Bejžte, bejžte, tega pa ne boste rekli, saj 
je kar sedem let na razstavah pobiral 
sama prva mesta.«

Bistvo je očem skrito
 V aktualnih razmerah, ko šola poteka 

na daljavo, učiteljica v spletni učilnici: 
»Lepota po navadi ni vidna od zunaj, 
ampak se skriva znotraj. Janezek, povej 
mi primer.«
Janezek: »Hladilnik.«

Stoli in mize v lokalih zaradi epidemije covida-19 že nekaj časa samevajo, ustavil se je celo običajni decembrski vrvež. S snegom, ki je zapadel 
pretekli teden, pa je nad mesto legla še neka posebna spokojnost, ki jo lahko pričara le nežna odeja, stkana iz snežink.  Foto: Gorazd Kavčič
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger
Prednosti: neodvisnost
Slabosti: nestanovitnost

si ne bi nikoli pripisali. Postali boste bolj zahtevni do sebe 

RIBI 
–

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: a a
Prednosti: so tnost
Slabosti: neod o nost

ki jo boste v nadaljnje potrebovali. Dobri rezultati se bodo 
stopnjevali, saj se ne boste ustavili pred neznanim. Prav 

ko boste pozornost namenili neki prenovi. Na ljubezenskem 

velike spremembe, ki se jih potiho veselite. Odprle se bodo 

TEHTNICA 
24. september–

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes
Prednosti: predanost  si pati nost
Slabosti: ne vesto a  neto nost

prilagajali trenutnemu navdihu. Kljub mirnemu valovanju v 

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pra i
Prednosti: po rtvova nost
Slabosti: tr og avost  a eva nost

STRELEC 
–

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: podgana
Prednosti: razsodnost, voditeljstvo
Slabosti: neza pljivost

KOZOROG 
–

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol
Prednosti: prizadevnost
Slabosti: lj bos nost

nase in na stvari, ki jih poznate. Ostali boste na sigurni poti in 
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KOLEKCIJA APARATOV ZA

DOŽIVETJA OB KAVI 
ZA VSE ČLANE KLUBA SMILE & DRIVE
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Nagrade: 3-krat BON ZA 5 PRANJ avtomobila v pralnici na bencinskem servisu OMV v Škofji Loki. 

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do četrtka, 17. decembra 2020, na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
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Krki, prijatelj vseh

Robotek Krki doma sem iz Pišec,
prijatelj vseh tistih z avtom in tistih peš.

Po Sloveniji se potepam in skrbim za ljudi,
jim pomagam in rešujem skrbi.

Sem prijazen, a včasih strog,
za varnost staršev in otrok.

Ker nesreča nikoli ne počiva,
se z avtom pri Krkiju dobiva,

da pogleda mi srce,
hupo, lučke in kolesce.

Zdaj, ko avto je nared,
vsi na morje se znoret!
Ati, mami, sestra, brat
pa še psičko zraven dat.

Zdaj, ko vsi smo zagoreli,
treba se je ohladit,

a ker pri Krkiju so s ceno zmerni,
nam ostalo je za sladoled.

Nagrajeno delo »Krki, prijatelj vseh«
literarnega natečaja »S Krkijem na pot«, Skupine Avto Krka

Kaja Lesinšek, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Želimo vam le najlepše.

Srečno 2021
Kolektiv vaših tehničnih pregledov. www.avtokrka.si  



Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Ponudba velja do 31. 12. 2020 oz. do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

S M L
100–150 cm

11,99    

150–175 cm

15,99  

175–200 cm

19,99  

ŠE VEDNO SMO TU ZA VAS
DOSTAVANAROČILO PREVZEM

DO VAŠEGA DOMAPREKO TELEFONA 
ALI E-MAILA

V NAJBLIŽJEM 
OBI CENTRU

Rezana kavkaška jelka 
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi, dolgimi iglicami vse do vršičkov vej. Lepa simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka ne pika, 
je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi okraski. (brez dekoracije) Št. art.: 1376060  in dr. 
Akcijsko drevo, višina 150–250 cm: Št. art.: 1376102 13,99 € 
Na voljo tudi v XL, višina 200–250 cm: Št. art.: 1376094 29,99 € 




